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بَوَيهِ سِيْ ىعَلَ اجلِنَايةُ
 « اُخُصوِمَه َعَلى َوَردٌّ ،َوِإبَراٌز ِلَجَماِلَها الَعَرِبيَِّة، اللَُّغِة َبَياٌن ِلُقوَِّة»
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بَوَيهِسِيْ ىعَلَ اجلِنَايةُ
« اُخُصوِمَه َعَلى َوَردٌّ ،َوِإبَراٌز ِلَجَماِلَها الَعَرِبيَِّة، اللَُّغِة َبَياٌن ِلُقوَِّة»

تَـألِـيـفُ:
َمرَوان بن َعزيٍز الُكرِدّي 

 

رَاجَعَهُ وَقَرَّظَهُ:
الشَّيُخ الَعلَّامُة د.َشِفيع ُبرَهاِني 

 

الشَّيُخ الـُمحقُِّق د.حممَّد َطاهر الَبرزجِنيُّ

 

احَلدُّوِشيُّالشَّيُخ الَعلَّامُة عَمُر بُن مسُعوٍد 

 

الشَّْيُخ اللَُّغويُّ أ.د.حممَّد حَسن ُعثمان

 

َرئيُس ِقسِم اللُّغِة الَعربيَِّة َوآداِبَها باألزَهِر الشَِّريِف
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الُم َعَلى َرُسولِِه الـُمْصَطَفى، َوَعَلى آلِِه َوَأْصَحابِِه  الُة َوالسَّ  َوَكَفى، َوالصَّ
ِ
الَحمُد هلل

دِق َوالَوَفى،   َوَبْعُد:َوَأتَباِعِه ُأولِي الصِّ

َااب ا َريَّ فُِه َفَقْد َأْطَلَعنِي الَ 
ََُّه َألََّف كِ ُُ  َرْوَواُ  الُروِي ُع َعَلى أ ََّ  ُُخ الَفاِلُ  النَّبُُِ  ال

اَها َصاِحُبَها   َسمَّ
ا، َغَُو ُرَواٍع فَُِها َحقَّ الِعْلِم -َعَلى ُرَحاَوَلٍة َجائَِوةٍ ا َوُزور  ُظْلم 

ُِْه، َوَأرَسَ ، َوَطَلَب رِنِّ «ِجنَاَيَة ِسَُْبَوْيهِ » :-َوَأْصَحابِهِ 
ْأ ُِ فِ ي ُرَطاَلَعَة الرَِااِب، َوإِْبَداَء الوَّ

ا  َاِغال  بِأعَماٍل َكثَُِوةٍ ُأْخَوى، َلْم َأَر ُبدًّ َْ َِّي ُكنُْت َقلَُِ  الُفْوَصِة ُر َُْسَخة  رِنُْه، َوَرَع َأ  َّ
إَِلي

َِّة فِي عَ  ُِْه رِْن ُحْسِن النُِّ
ْغَبِة فِي َطَلبِِه، َفَطاَلْعُاُه رِْن إَِجاَباِِه، لِـَما َرأيُت فِ َملِِه َوِصْدِق الوَّ

َُة  فِي َبْعِضِه َوَعابَِوة  فِي الَبْعِض اآلَخِو، َفَوَجْدُتُه  َِّ  الَحْمدُ -ُرَطاَلَعة  ُرَاأ
ِ
ُ ا  -َوهلل

َااب ا َحافِ
كِ

ُِْه الـُمَؤلُِّف َعَلى َرَزاِعمِ 
ا يف َرْوُلوِعِه، َريَّ فِ ًُّا  فِي َبابِِه، َبِديع  ا ِعْلِم َصاِحِب الِجنَاَيِة َريًّ

َََقَلُه َعْن َأرَباِب  ا إَِلى َرا  لُِِ  َوالبُْوَهاِ ، َوَبََُّن َزْيَف َأقَوالِِه َوَلْعَفَها ُرْساَنِد  ا بالدَّ ُرَؤيَّد 

َُاِ .  الِعْلِم َوالَب

َُْو َفِفي الرَِااِب َرا َيْرِفي إِلْسَراِت الَخْصِم َوَأْشَباِهِه، َوإَِلاءَ  ِويِق لِـَمْن َأَراَي السَّ ِة الطَّ

ْوتُ  ُِْه َرا َيْحَااُج إَِلى اإِلْصالِح إَِّلَّ َرَواِلَع َيِسَُوة  َذكَّ
َُِقُِْن َوَأْعَاابِِه، َوَلْم َأَر فِ ُه َعَلى َيْرِب ال



سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى 10

 اآلَ  إَِّلَّ َأْ  َأيُعَو َلُه رِْن َصِمُِم الُفَؤاِي بَِدَوا
َ
ِم اإِلْخالِص فِي الَعَمِ ، بَِها، َفَلْم َيْبَق لِي

َُّه َعلَ  ََا لِـَما ُيِحبع َوَيْوَلاُه، إِ ا َقُه اهلُل َوإِيَّ ِحُِْح، َوفَّ ِّ الصَّ
ى َوالاَّوفُِِق َلُه فِي الـَمَساِر الِعْلِمي

 َذلَِك َقِديٌو َوباإِلَجاَبِة َجِديٌو.

 َشِفيع ُبْرَهاِني
 مَهاَباد-ِإيَراُن

م2019/سبَتمبر/16
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  دُ الحمْ 
ِ
الةُ  َعاْم،اإلَْ  لىعَ  هلل المُ  والصَّ ُِّدِ  على والسَّ  َرا هِ ُْ لَ عَ  َص ِّ  ُهمَّ اللَّ  الَاْم، س

 وينَ الـُمهاجِ  ىلَ عَ وَ  ُهِ علَ  وَص ِّ  اْر،الْطهَ  آلهِ  ىلَ عَ وَ  لُهِ عَ  وَص ِّ  والنَّهاْر، ُُ  اللَّ  تعاَقَب 

َُارْ  ابِهِ أصحَ  وعلى علُهِ  وَص ِّ  اْر،والََص   .الْخ

 [الَكاِملِ  ِمنَ ]

ـــــ ـــــل   َرب   اَي ـــــ  َص ـــــ    َعَل ـــــوآ النَّب ــــُ   هِ لِ َها َ  ُيْ َ  ُْ ُِ َاَْلــــ ــــ ــــَدَل الَئَق ِ َع

ََّا اللُهمّ   َْحَمُدكَ  امَ كَ  الاِّبُْا ، نَ رِ  وأْلَهْمَت  الَبُاِ ، رِنَ  علَّْمَت  َرا َعلى َْحَمُدك إ

َهوَ  َسْوِق  رِنْ  وَْساْغِفُوكَ  اء،الِغطَ  رِنَ  وأسَبْلَت  اء،الَعطَ  رِنَ  أْسبْغَت  را َعَلى ََّ  إلى اِت ال

ُبهاِت، ُسوِق  َع  وَْسَاْوِهُب  الَخطُئَاِت، ِخَططِ  إلى الخَطواِت  ََْق ِ  رِنْ  ساْغِفُوكَ ََ  ماكَ  ال

ا توفُقًا رنَْك  ـب ا وَقْلبًا ْشِد،الوع  إلى قائِد  ، َرعَ  راقلِّ ُ ا اًَاولَِس  الحقِّ ـ ْدِق، ُراحلِّ  بالصِّ

َُْطقًا ْيِغ، َعنِ  ذائَِدة   وإصابة   بالُحّجِة، رؤيَّدا   و  بصُوة  وَ  ،ْفسِ النَّ  ىَهوَ  قاِهوة   وَعزيمة   الزَّ

ََْسَأُلَك  الَقْدِر، ِعْوَفا َ  ابِهَ  َُْدِركُ  رايةِ  إلى بالِهداَيةِ  ُتسِعَدَا أ ْ  و  .الدِّ

ْق  ُهمَّ اللَّ   المْسأَلِة، يدَ  إلَُْك  َرَدْيَا فقدْ  ،الُبْغَُةْ  هِذه وأَِْلنَا ،الـُمنْـَُةْ  هِذهِ  َلنا فحقِّ

، كَوَرَك  اواساَنَْزْلنَ  َمْسَرنِة،ـالوَ   اَعةِ بَِض وَ  الطََّلِب، بَضواَعةِ  َعمَّ   ُذِ الَّ  وفْضَلَك  الَجمَّ
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ُِّدِ  على اهللُ  وصلَّى الَرِ ، دٍ  َاس ِو، ُِّدِ َس  رَحمَّ ََ فِ وَ  الب ََّ ََ  ُعِ ال عِ الـُم وِ مَ ـال يفِ  فَّ ََ . ْح

َُُِّن، بهِ  خَاْمَت   ُذِ الَّ  َُُِّن، يف َاهُ َج رَ يَ  وَأْعَلَُت  النَّب ـ . ُمبُنِ ـال ابَِك كِاَ  يف وَوَصْفَاه ِعلِّ

.[107: اءُ يَ بِ نْ لَ ا]{  گ گ     گ ک ک } :-لُنَ ائِ القَ  أصَدُق  وأََت  -فُقلَت 

ذِ  ابِهِ حَ ْص أَ وَ  ن،يْ ايِ الهَ  آلِهِ  ىلَ عَ وَ  عَلُِه، فَص ِّ  ُهمَّ اللَّ  ين، َشاُيوا ينَ الَّ  واْجَعْلنا الدِّ

ََْفْعنَ  ُراَّبِعَُن، يهمْ وَهدْ  لَهْديِهِ  ََّك. أْجَمعُنَ  ورحبَّاِِهمْ  ،حبَّاِهِ بمَ  اوا  َش  ُك ِّ  َعلى إ
ْ
 َقديٌو، ءٍ ي

ا .َجديوٌ  وباإلجابةِ   :َبْعدُ  َأرَّ

  َأْرَسَ   فقدْ 
َّ
َُّاْل  الَقَلمِ  ُذو ،اْل َض فْ مِ ـال ويمُ الرَ  َأِخي إَِلي  ،يْب رِ الَ  الَراتُِب  ،السَّ

ُِْ   ةُ لَ ُْ ِض فَ  ،ُْب بِ اللَّ  َوالَِييُب  ََّ ، َرْوَوا َ  الُْسَااذِ  ِ ،اِل الفَ  ال  الِجنَاَيةَ ): كَِااَبهُ  الُرْوِي ُِّ

َُْبَوْيهِ  َعَلى ُِْه، للنََّظوِ  (ِس
ُِْحِه، فِ  يف وبَذْلُت  ،ُعْ ُمطِ ـال تلبَُِةَ  َيْعَوَتهُ  فلبَُُّْت  َوَتْقِوْيظِِه، َوَتْصِح

 امِ رَ إِلِ  هُ بَ اَ كَ  ارَ  اءِ دَ إهْ بِ  هُ ابَ اَ كِ  -َحِفَظُه اهللُ - ُف لِّ ؤَ مُ ـال أَ دَ بَ فَ  ،ُعْ َاطِ ُمْس ـال ُجْهدَ  ُرطاَوَعاِه

الَ عَ  هُ ابُ اَ كِ  ارَ َص   ُذِ الَّ  -- هِ يْ وَ بَ ُْ ِس  اةِ حَ النع  الُجْهدَ  هَذا ُأهِد ُ» :اَل قَ فَ  ،ةِ بَ لَ الغَ بِ  م 

َُّةِ  إَِرامِ  إَِلى: ُمَاَواِلعَ ـال ُْبََوْيه ُعثَْما َ  ْبنِ  َعْمِوو ُرنَاِزعٍ  باَِل  الَعَوبِ ُوُ َِ يُ  وَ هُ وَ  .«-- ِس

مِ قَ اَ مُ ـال  ِ ْض فَ  ىلَ إِ  َك لِ ذَ بِ  لَ  هُ قع حِ َيْساَ  َراوَ  ،وِ خِّ اَأَ مُ ـال َعَلى دِّ  م،ائِهِ ُيعَ وَ  َلِف الخَ  اءِ َثنَ  رِنْ  ُف السَّ

ُْ  َعنِ  -- ٍك َرالِ  ابْنِ  بَِقْولِ  ََاُو كِّ ُيذَ  َهَذاوَ  ََّ :-- يطِ عْ مُ ـال دِ بْ عَ ِن بْ  ىَُ حْ يَ  ِ  ال

َجزِ ] َّْ  [ِمَن ال

ُ   َوْهــــــــوَ  ــــــــــا ِ َ  ُمْ ــــــــــَتْوِج     َق َتْفِضــــــــيْ  َاــــــــا ِز   بَِ ــــــــْب اْلَجِمــــــــــيَق  َثنَ

ــــــــــ اللُ وَ  ــــــــــا     َيْقِض َْ ْ  بِِهَب ــــــــــ
ـــــــ   َوافِ ـــــــهُ  ل ـــــــاِ   يف َوَل َْ ْ  َلَرَج ـــــــ  اآلِخ

الَ وَ   اَعةِ وَ بِبَ  اَبهُ اَ كِ  َبَدأَ  -اهللُ  هُ ظَ فِ َح -لَِّف ؤَ مُ ـال ُت دْ َج وَ  اِب،اَ الرِ  يف ةَ اءَ وَ القِ  َبدأُت  ـمَّ

ِعوُ  َرا كِاابِه ةِ َطالِعَ  يف لُِّف ؤَ مُ ـال وَ َيْذكُ  َأ ْ  الَغةِ البَ  أْه ِ  ِعنْدَ  وَرْعنَاَها اَّلْساِهالِل، َْ  ُي
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لِ  يف َقاَل  َفقدْ  ،ويِهِ بَِمْقُص    اْلَحمدُ » :ابِهِ كِاَ  أوِّ
ِ
يَ  الَِّذ ُ هلل  َوِصَفاِت  الَرَمالِ  بِنُُعوِت  َتَفوَّ

هِ  الَجَماِل، ٍُْب  ََْقصٍ  ُك ِّ  َعنْ  الـُمنَزَّ ِيَها النَِّعمِ  ُرولِي َوإْعالل، َوَع  َحال، َبْعدَ  َحاَّل   َوُرَجدِّ

ِ بذَ  فَدلَّ  ،«إِبَْدال باَِل  َوُربِْدئِهِم النَّاسِ  ربِّ  ْوِف  النَّحِو، َعنِ  ِديِث الحَ  رِنَ  ويِهِ َرْقُص  َعلَى َك ل  .والصَّ

َث فِي  ثمَّ  َرِة َعْن َسبَِب َتألُِِفِه لِرَِاابِهِ َتَحدَّ ََاٌس  الَيَّامِ  هِذهِ  فِي َوَظَهوَ » :لِهِ وْ بقَ  الـُمَقدِّ  ُأ

َُْها، رِنْ 
ِ ُعو َ  َبن َُِّها رِنْ  إِْقالَعَها َحاَوُلوا َأْلَباََِها، َرَلاعَ  َيدَّ

َُِّها، ُرقِ
ِ  ِشَعارِ  َتْحَت  َوَسن

ْدِق  ا الَخاَلَص  ُروِهِمُْنَ  َواإلْخالِص، الصِّ َُْها رِمَّ
 َسارَ  َوَقدْ  .. اإِلْرالص رِنَ  فِ

 َلرِنَّهُ  َأَثَوُهم، َواْقَاَفى ََْهِجِهم َعَلى -ُرْشَدهُ  اهللُ  أْرَشَدهُ - ُأوُزو ُ  َزَكِويَّا الـُمَهنِْدُس 

 الَعَلمِ  اإِلَرامِ  اْسمَ  َفاْخَاارَ  ،«ِسَُْبَوْيهِ  ِجنَاَيةَ »: َأْسَماهُ  َلهُ  كَِااٍب  فِي َجِديٍد، بأسُلوٍب 

َُْبَوْيهِ  َُْجَعَلهُ  ِس
ِ َ ا ل َُِّة؛ لِنَْقدِ  ُعنَْوا ََّهُ  الَعَوبِ ا َيْعَلمُ  ل ُِّد  ِذ ُ ذِ ْهبَ الجَ  اإِلَرامِ  هَذا َرنِْزَلةَ  َج  ُهوَ  الَّ

َُْهاَت  َولرِنْ  َفّج، ُك ِّ  رِنْ  لِِعْلِمهِ  َوُيْقَصدُ  ُيَحّج، ََْحوٍ  َكْعَبةُ  ج رِنْهُ  َينَاَل  َأ ْ  َه ذَّ  َأرَ  وَلم. السع

ا ُِّنَ  علُهِ  َأُريَّ  َأ ْ  إَِّلَّ  ُبدًّ لاَِباِسهِ  الَحقَّ  َوُأب
ِ
 .النَّاسِ  َبْعضِ  َعَلى َّل

َتا ِ » :اَل قَ فَ  ،مَ الَ العَ  ةِ يَّ زِ ُْ لِ جِ َْ اإلِ  ةِ ايَ َُ ِس  َب بَ َس  -اهللُ  هُ ظَ فِ َح - ُف لِّ ؤَ مُ ـال َُّنَ بَ  مَّ ثُ   ُقوَّ

ةُ ) ُب؛ْس َفحَ  َُّةُ  الُقوَّ ُاِس ةُ )وَ  ،(السِّ قاَِصاِييَّةُ  الُقوَّ
ِ
ُاَسةُ  ،(اَّل قاِصايُ  َفالسِّ

ِ
 َفَوَلا َقدْ  ُهَما واَّل

ِ  فَُِها اوأثَّوَ  َجلُِزيَّةَ اإلِ   .«للُبلَدا ِ  َغاِزَية   و َ َارُ ل

 َعَلى الُعدَوا ُ  َفَرا َ » :اَل قَ فَ  ى،حَ ْص الفُ  ةِ َُّ بِ وَ العَ  ةِ غَ اللع  ىلَ عَ  ِب وْ الحَ  َب بَ َس  وَ كَ ذَ  مَّ ثُ 

ْزِيَراءُ  اإِلسالمِ 
ِ
َرةٍ  ُقوو ٍ  ُرنْذُ  َبَدأَ  بِهِ  َواَّل  َفِمنْ  َوألَواٍ ، َوأَواعٍ  َوَأْشَراٍل، ُصَورٍ  َعَلى ُراََقدِّ

َُّةِ  فِي الطَّْعنُ  الُعدَوا ِ  هَذا ُُْ   الَعَوب  اإِلسالرَُِّةِ  الِخالَفةِ  ُسُقوطِ  َبْعدَ  َولرِنْ  رِنَْها، َوالنَّ

َغةِ  َغْزوِ  إَِلى الَْعَداءُ  الاََفَت  الُمسلِمُنَ  ُقَوى َوَلْعِف  وا اللع ا بِهِ  َواهَامع ا؛ اهاَِمار   بالِغ 

ََُّهم َغةِ  َغْزوَ  أ َّ  َأْيَرُكوا ل ُق  اللع ةٍ  فِي َرَصالَِحُهم ُيَحقِّ ُة  َيِسَُوٍة، ُردَّ ُِْه الُقوَّ َرا ََّل َتْقِدُر َعَل
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 الَعَوِب  رِنَ  اسَانَّ  َرنِ  َبْعُض  َيْظَهوُ  َبَدا ُثمَّ .. َوالَوَتاُي بَِسنََواٍت َوُيُهورٍ َوالَعَااُي َوالُجنُوُي 

َفة   ِشَعاراٍت  َحارِلُِنَ  َفَجاُؤوا الَحاقِِديَن، الُمسَاَِوقُنَ  هؤََّلءِ  بُِسنَّةِ   فِي َسْوَياءَ  ُرَزيَّ

ِة، َولَِسا ِ  الُقوآ ِ  ُلَغةِ  َعَلى الَحْوِب  َُّأَ  َتَعاَلى اهللَ  َوَلرِنَّ  الُرَّ َُْها، َرنْ  اللعَغةِ  لِهِذهِ  َه  َيْحِم

ََُّض  َُْها، َعنَْها َيُذويُ  َرنْ  َلَها َوَق ، َصاِيٍق  ُرْصَطَفى)َكـ َوَيْحِم
ِّ
افِِعي  إِبواِهَُم، َوَحافِظٍ  الوَّ

  َشاكِو، َوَرحُموي
ِّ
ا اهللُ  َجَزاُهمُ  َكثٌُِو، َوَغُُوُهم (َواْلَمنفُلوطِي  .«خُو 

َُّةِ  إِْهَمالِ  َب بَ َس  ُف لِّ ؤَ مُ ـال َُّنَ بَ  مَّ ثُ   َذَكوَ  أ ْ  َبْعدَ » :اَل قَ فَ  ،ةِ ايَ نَ الجِ  ِب احِ َص  دَ نْ عِ  الَعَوب

مَ  الَراتُِب  َُّةِ  َوَتواُجعَ  وسُاَيَتَها، اإِلَجلُزيَّةِ  َتقدع َُا ِ  فِي َشَوعَ  َوإهَماَلَها، الَعوب َبِب  ب  السَّ

ُقَها الََحاِييَث  َوَيُقتع  بُب » :َقاَل  إِذْ  الَقاَلِة، فِي َيْقبُُح  بَِصنُِعٍ  َوُيَلفِّ  ويُ عُ يَ  َك لِ ذَ  يفِ  َوالسَّ

 بِ وَ العَ  وِ حْ النَّ  مُ لْ عِ : ماهُ لُ وَّ أَ : نِ يْ وَ ُص عنْ  ىلَ إِ  -اأينَ وَ بِ -
ِّ
شاِقاُق : َماهِ ُْ اَِ ثَ وَ . ي

ِ
رن اللعغو ُع  اَّل

َُِّة، الَرلِمةِ  ُجذورِ  ساُِعَ  العوب
ِ
 يَّ رَ  دْ قَ وَ  .««الَجِديَدةِ  َوالُمصَطَلَحاِت  المفَوَياِت  ِب اَّل

افْ رُ  ايًّ رَ  ةِ ايَ نَ الجِ  ِب احِ َص  ىلَ عَ  ُف لِّ ؤَ مُ ـال ِ  ىلَ عَ  ِحم   .َك ذل

َث تَ  مَّ ثُ  ةِ  َعنْ  -اهللُ  هُ ظَ فِ َح - المؤلُِّف  حدَّ َُّةِ  ةِ غَ اللع  ُقوَّ  َوُفُووِعَها ُأُصولَِها فِي الَعَوبِ

َُْها
ِ ذَ لِ  وَ كَ ذَ وَ  ،َوُصَوِر ُرَواَعاِة الـَمنْطِِق فِ ِ  وَ ََ عَ  ةَ ثَ اَل ثَ  َك ل ََا َهْ  : ال  ائِ قَ  َل َساءَ تَ  مَّ ثُ . ُال  َيل  ُتِويُد

 !الُقوآِ ؟ ُلَغةَ  ُوكَ اْ ََ  َأ ْ 

  ،هِ يْ وَ بَ ُْ ِس  اِب اَ كِ  ةَ َُّ مِ هَ أَ  َُّنَ بَ  مَّ ثُ 
ََّهُ  يفِ  ىَعلَ  َ  مَ اَ اْش  َب ِ  ،طْ قَ فَ  وِ النِّحْ  ىلَ عَ  وْ ِص اَ قْ يَ  مْ لَ  أ

َغِة، ُرْفَوَياِت  وِعْلمِ  الاَّْصِويِف، ُْهِ  َوالـُمْسنَدُ  الـُمْسنَدُ : الَباَلَغةِ  مِ وْ ُعلُ  رِنْ  هِ ُْ فِ وَ  اللع  إَل

  الـَمَجازُ وَ  َوَأْحَراُرُهَما،
ع
بُُه،وَ  ،الَعْقلِي َِ ساَِعاَرةُ وَ  ،َوَأَيَواُتهُ  الاَّ

ِ
 بَِما الَمْدِح  وَتأكُِدُ  ،اَّل

بِهُ  َْ ، ُي مَّ اأَ  هِ ُْ فِ وَ  الَقْلُب،وَ  الاَّجِويُد،وَ  الذَّ  وِعْلمُ  الِقَواَءاِت، َوِعْلمُ  الَْصَواِت، ِعْلمُ  يض 

َغِة، وفِْقهُ  الاَّْجِويِد، َُِة، الَعُوْوضِ  َوِعْلَما اللع
َُّةُ  َواللََّهَجاُت  َوالَقافِ  هِ ُْ َوفِ  الَفِصَُْحُة، الَعَوب

َُا ُ  َ ا دع ُيعَ  وَ هُ وَ  ،الَعَوِب  َكاَلمِ  ب ْعوِ  يِيَوا َِّ   لل
ِّ
. ِب وَ العَ  الِ َأْرثَ  رِنْ  ُوٌ ثِ كَ  هِ ُْ فِ وَ  ،الَعَوبِي
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، الََيِب  رِنَ  اَيةِ نَ الجِ  ِب َصاحِ  ََُ ِ  َعنْ  -اهللُ  هُ ظَ فِ َح - َث دَّ حَ تَ  ُثمَّ 
ِّ
 ئِ وِ ارْ  نِ رِ وَ  الَعَوبِي

َث  ُثمَّ  ،سِ ُْ القَ   ! َقبَّاَِي َوََزار َزْيُدو َ  نِ ابْ  نَ ُْ بَ  الَجائَِوةِ  وُزو َ أُ  ُرَفاَلَلةِ  نْ عَ  اأيض   تحدَّ

َث تَ وَ  سِمَُِّة، الُجْمَلةِ  َيََّلَلةِ  َعنْ  لَِك ذَ كَ  حدَّ
ِ
 سِ دِ نْ هَ مُ ـال اِت اَل وَ اِ اعْ  اهَ ُْ فِ  َل َتنَاوَ وَ  اَّل

َ اُعنوَ  اضٍ وَ اِ اعْ   ِّ لِرُ  َ  َجعَ وَ  اِة،النعحَ  ىلَ عَ  (و َ وزُ أُ )   ةَ يَّ وِ النَّحْ  لةَ أَ ْس مَ ـال ُب اِس نَ يُ  ا
اِ  يدُ وِ يُ  يالَّ

َجِع، َعنَْها، يَث دِ الحَ  َُِّة، ةِ باليلَّ  أوُزو ُ  قاَله َرا ك َّ  فُها فنَّدَ  وَقدْ  َعَلى َطِوْيَقِة السَّ  الِعْلم

 َطَغى) ،(هْ فُِ الـَمْفُعولِ  بَْحِث  فِي ،فُِهْ  بِِمْ ءِ  الـُمَهنِْدسِ  َتَغاُلطُ ) :لِبعِضَها ِذْكوٌ  وَهذا

 َتْوِجُْهِ  فِي ،الَفاِحَصةْ  الَبَواِهُنُ )، (َوالَخَبوِ ْ الـُمْبَاَدإِ  بَْحِث  فِي ،َوَتَجبَّوْ  الـُمَهنِْدُس 

  الِفْع ِ  َعَلى ،َرَُلوْل  اعاَِواٌض )، (النَّاقَِصةْ  الَْفَعالِ 
ِّ
 ،َزائِْ   َطٌُْف ) ،(للـَمجُهوْل  الـَمبْنِي

عاَِواضِ  فِي
ِ
وِ  َعَلى ،ُرَخنَّْث  اعاَِواٌض ) ،(الَفاِعْ   َعَلى اَّل ََّْث  الـُمَذكَّ  َغُوُ  َكالمٌ )، (َوالـُمؤ

مْ  الـُمَهنِْدسِ  ُجْومُ ) ،(الـَموُصوْل  مِ اْس  َتنرُِوِ  فِي ،َرعُقوْل   الـُمنَاَيى َعَلى ،الـُمَفخَّ

مْ  َُا ُ )، (الـُمَوخَّ َْجلِهْ  الـَمفُعولِ  َحقِّ  فِي ،َوَجْهلِهْ  الـُمَهنِْدسِ  َجْورِ  َب
ِ
 ،الـَمَقاْل  بِْئَس )، (ل

عاَِواضِ  فِي
ِ
َُالَُِّةْ  الـُمَهنِْدسِ  َواعاَِواَلاُت  ،الَحالَُِّةْ  الَواوُ )، (الَحاْل  َعَلى اَّل  َوَقعَ ) ،(الَخ

ا ،الُحُاوْف  فِي الـمهنِدُس  َُا ِ  ،الَعَداءْ  الـُمَهنِْدُس  َب َََص  )، (الُحُووْف  َعنِ  َتَرلَّمَ  لـمَّ  إِلت

َُا ِ  فِي ،الَْحَباِب ْ ْتَحاُف إِ )، (للنَِّداءْ  الَهْمَزةِ   ،(اإِلْعَواْب  رِنَ  َلهُ  َرَح َّ  ََّل : َقْولِِهمْ  َب

ساِْفَهامْ  َهْمَزةِ  َتقِديوِ  فِي ،بالَرالمْ  اإِلْجَوامُ )
ِ
، الاَّحِقُُق )، (اَّل

ّ
 الَهْمَزةِ  ُيُخولِ  َعنْ  الَوفِي

  َعَلى
ّ
َفةْ  الـُمَهنِْدسِ  َأْوَهامُ )، (الـَمنِْفي َفةْ  «إِ ِ » َبْحِث  فِي ،الـُمَلفَّ  َََزغِ  َيْفعُ )، (الـُمَخفَّ

َُْطا ََّ َُا ِ  فِي الِقاَلَيْة، ََْظمُ )، (َلَساِحَوا ْ  هَذا ِ  إِ ْ : َأْوُجهِ  فِي ، ْ ال َياَيةْ  َرْعنَى َب  َوَقعَ )، (الزِّ

َُّةْ )، (الُجَمْ   إِْعَواِب  فِي َبْحِث  الَخَطْ ، فِي الـُمَهنِْدُس   َعَلى ،اِْعاَِواَلاٌت َسْطِح

َواِهدِ  ََّ  .(النَّْحِويَّةْ  ال
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ا،ايَ الَقَض  هِذهِ  َعْوضِ  يف -حَفِظَهُ اهللُ- ُف لِّ ؤَ مُ ـال َجايَ أَ  فَقدْ  ٍض،ُْ فَ  رِنْ  َغٌُض  اهذَ وَ 

 .ةِ ايَ نَ الجِ  ِب َصاحِ  َج جَ ُح  اهَ ُْ فِ  َ  طَ بْ أَ وَ  ا،ُِْوهَ غَ وَ 

ةِ  َتَاَعلَُّق  ُرنَُِْفةٍ  َرَباِحَث  َعَلى الرَِااُب  َاَوىاْح  دِ قَ وَ  ا،هذَ  َُّةِ  بُِقوَّ  َقَواِعِدَها، َوأهمَُّةِ  الَعَوبِ

ةٍ  ُأْخَوى َوَرَسائَِ   َوُرَمَُزاتَِها، َوَخَصائِِصَها  َيْرَب  َوُتنُِْوُ  الـُمِحبَُِّن، َأعُُنَ  َتسوع  ُرِهمَّ

َُْن، َأْلُسنَ  َوُتْخِوُس  الَحائِِوْيَن،
رِ رِّ ََ  .الَحاقِِدْينَ  الـُمْساَأَجِوْينَ  َأْقالمَ  ِسوُ َوَترْ  الـُم

 :َك لِ َذ لِ  اً  ثَ مِ  ُْ كُ ذْ أَ 

َث تَ  َرا ِعنْدَ  رَ العَ  ُف لِّ ؤَ مُ ـال حدَّ اَقاِهَ اَل عَ وَ  ،ةِ َُّ ابِ وَ عْ اإلِ  اِت كَ وَ الحَ  َعنِ  -حَفِظَهُ اهللُ- ةُ الَّ

ََاٌس  َظَهوَ » :قاَل  ْعنَى،مَ ـالبِ  ُْنَا رِنْ  ُأ
ِ ُْن ا َب َزاَلةِ  َسَعوا َوَحِديثا، َقِدْيم  ُ ا الَحَوَكاِت  إِلِ  َسْع

ُْثا،
َُْها َوأعَلنُوا َحثِ َُّْة، ُحُووبَُهمُ  َعَل َُْها َوَصاُروا الَقاِس

َُّا َعبُوَس  فِ َُْة، الـُمح  َوالنَّاِص

ُطورِ  َعَلى أقاَلرِِهمْ  ُسُمومَ  َوأَراُقوا َُّةِ  ِب وْ الحَ  هِذهِ  فِي َوالطعُووْس، السع
 الُعدَواَِ

ُووْس، ُفوا الضَّ ِوقُِنَ  َشَطَحاِت  َتَلقَّ َْ َياَيةِ  الَحَوَكاِت  َفَوَصُفوا بالَقُبوْل، الـُمْساَ  بالزِّ

َُْسْت  :َوَقاُلوا َوالُفُضوْل، َُْها َوََّل  بَِطائِْ ، َتْوِجعُ  َل
 الُغُموُض  َوَغاَيُاَها لَِسائِْ ، َفائَِدةٌ  فِ

 .«يدْ َسدِ  ُحْرمٌ  َفإَِزاَلُاَها َوالاَّْعِقُْد،

َث تَ  -حَفِظَهُ اهللُ- َف لِّ المؤَ  أ َّ  ظُ حِ اَل َُ  بِ يَ أَ  وٍب لُ ْس أُ بِ  َُّةِ الَقِض  َعنِ  حدَّ
 
هُ َح  نٍ ُْ ِص رَ  ي الَّ

لَ َج وَ  ِع،جَ السَّ بِ   .َغةِ اللع  َرةَ لَ رَ  َبهُ هَ وَ  َرنْ  ا َ حَ بْ ُس فَ  ِظ،فْ اللَّ  الِ بجمَ  هُ مَّ

َُّنَ  مَّ ثُ   للَحَوَكاِت  َرا هؤَّلءِ  َيْعِوْف  َوَلمْ » :اَل قَ فَ  اِب،وَ عْ اإلِ  ةِ دَ ائِ فَ  مِ بَِعدَ  نَ ُْ لِ ائِ القَ  َ  هْ َج  َب

َعاُؤُهم َباَت  الَجْوْر، َهَذا بُر ِّ  أَتْوا َرا َعَوُفوهُ  َفَلوْ  َيوْر، رِنْ  َعاء   ايَّ ا ايِّ ُيجِد ُ ََّل  َعِقُْم 

ُْئ ا، ا إَّلَّ  َصاِحُبهُ  بِهِ  يأِت  َوَلمْ  َش  .«ُهْزء 
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ارَ  مهِ ُْ لَ عَ  يَّ رَ  مَّ ثُ  َُّةَ  الَحَوَكاِت  إ َّ » :لِهِ وْ قَ بِ  ًُّامِ لْ عِ  يًّ ْبَس  اإِلْشَراَل، ُتِزيُ   اإِلْعَوابِ  فِي َواللَّ

ِ ذَ لِ  وَ كَ ذَ وَ  ،«الَرالمِ  هُ يَ  هِ لَّ لِ فَ  ،اَّل  ثَ رِ  َأْرَبِعُنَ َسْبَعة  وَ  َك ل  .رع

ُف  ُهِ إلَ  َذَهَب  َرا الحقع : وُل أقُ وَ   اِب،وَ عْ اإلِ  ةَ دَ ائِ فَ  لماءُ العُ  ذكوَ  فقدْ  ،-حَفِظَهُ اهللُ- المؤلِّ

ََّهُ » :قاُلواوَ  َق  إ ُْنَ  ُيَفوِّ اِي ُمْخَالَِفةِ ـْال َمَعاَِيـالْ  َب ْعواُب  َيْدُخ ِ  َلمْ  َلوْ  الَّ اِي اْلَرلَِمةَ  اإْلِ  الَّ

  َمْذُكوَرُة،ـال َمْسَأَلةُ ـالْ  َذلَِك  فِي ِمَثاُل ـَوالْ  الَابَسْت، َمَعاَِيـالْ  تِْلَك  َعَلَُها َتَاَعاَقُب 
َ
 َوِهي

ا َأْحَسنَ  َرا» :َقْوُلُهمْ   ُرْخَالَِفةٌ  َوَرَعاَُِِهِ  َواِحَدٌة، اْلَرالَمِ  ِصَُغةُ . «َزْيد َأْحسنَ  َرا»وَ  «! َزْيد 

ا َََصْبَت  َفإَِذا ا) َرَفْعَت  َوإَِذا ب ا،تعجع  اْلَرالَمُ  َكا َ  «َأْحَسنَ » رِنْ  النعو َ  َوَفَاْحَت  َزْيد   (َزْيد 

ُ ا اْلَرالَمُ  َكا َ  النعو ِ  َفْاِح  َرعَ  ا َوَجَوْرَت  النعوَ ، َرَفْعَت  َوإَِذا َعنُْه، لِْْلْحَسا ِ  ََْف  َكا َ  َزْيد 

ا اْلَرالَمُ  ََّ  َعنِ  اِْساِْفهار  َََّك  َزْيٍد، فِي َرا َأْحَسنُ  ُهوَ  الَِّذ ُ يءِ ال ُْنُ : َسَأْلَت  َكَأ  َزْيدٍ  َأَع

َُْفهُ  َأمْ  فُِه َرا َأْحَسنُ  ُْوَ  إَِلى َفُمُه؟، َأمْ  َأ ا َذلَِك  َغ ْساِْفهامُ  َيِصحع  رِمَّ
ِ
 َفَلْوََّل  رِنْه، َعنْه اَّْل

اِي- اْلـَحَوَكاِت  اِْخااِلَُف    الَّ
َ
 (دٍ يْ زَ ) الِ يَ  ىلَ عَ  ةُ بَ اقِ عَ اَ مُ ـال -َواْلَجوع  ُب،ْص والنَّ  فُع،الوَّ  ِهي

 رِنَ  َذلَِك  َغُْوِ  إلى ،اللَّْفظِ  يف َفْوٌق  ضٍ عْ بَ وَ  ا،هَ ِض عْ بَ  نَ ُْ بَ  نْ رُ يَ  مْ لَ فَ  ي،اَِ عَ مَ ـال هِ هذِ  ْت َس بَ الاَ 

اِي َمَسائِ ِ ـال َُّنُ  الَّ َُْها َتَاب
  .اإلْعواِب  فائَِدةُ  فِ

ِ ذَ  نْ رِ وَ  اأَ  َك ل َمَك  َتْأُك ِ  ََّل » :مْ هُ لُ وْ قَ : يض  َوب السَّ َْ وب» بَِوْفعِ  «بنَ اللَّ  وَت َْ  َعَلى «َت

ْوِب  َعنِ  النَّْهِي  َعَلى بَِجْزرِهوَ  ،النَّْهِي  يفِ  ُمَصاَحبَةِ ـال َعَلى وبِنَْصبِهِ  اَّلْساِئنَاِف، َع ا ال  .أيض 

ذُ  ِح وْ َش  يفِ  -- مٍ اََ هِ  نُ ابْ  اَل قَ  َع  َف طْ عَ  بِاْلَواوِ  ْيَت رَ أَ  اَفإِذَ » :(1/402)ورِ ال

  َت رْ زَ َج  اْلِفْع ِ  ىلَ عَ  اْلِفْع ِ 
َ
لِ  َك ويْ َش  َوَكا َ  ،الثَّاَِي َََّك  النَّْهي، فِي الوَّ : قلَت  وكأ

ُم، اْلَباءُ  :ا ِ نَ َساكِ  يقِ اَ لْ يَ  َوِحُنَئِذٍ  َهَذا، َوََّل  َهَذا عْ  فْ تَ  ََّل    ِ ْص أَ  ىَعلَ  اْلَباءُ  وُ َس رْ اُ فَ  َوالالَّ

اكِ  اءِ قَ اِ الْ  رٍ  رٍ دَ ْص رَ  ىلَ عَ  اْلِفْع ِ  رِ دَ ْص رَ  َف طْ عَ  َأَرْيَت  َوإِ ْ  ِن،ُْ نَ السَّ ا ُرَقدَّ  َت بْ َََص  ،هُ لَ بْ قَ  رِمَّ
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،َموَ ْض رُ  (َأ ْ )ـبِ  اْلِفْعَ     َوَكا َ  ة 
ُ
ْساِْئنَاَف  أرْيَت  إ ْ وَ  َما،هُ َبُنَ  عَجمْ ال نِ عَ  ِحُنَئِذٍ  النَّْهي

ِ
 اَّل

  َت عْ فَ رَ 
َ
 .«الثَّاَِي

ةٍ  الـَمْسأَلةِ  هِذهِ  َعنْ  ثَهُ يْ دِ َح  -َحِفَظُه اهللُ - لُِّف ؤَ مُ ـال ىهَ َأَْ  دْ قَ وَ   ِ  يْ الاَّارِ  ُ  هْ أَ  اَهاَروَ  بِِقصَّ

ِ  َعنِ    بَموُلوِعنَا، َعاَلَقةٌ  َوَلَها َملِِك،ـال دِ َعبْ  نِ بْ  دِ ُْ الَول
َ
َ ا َكا َ  اْلَولُِدَ  أ َّ  :َوِهي ا  ََّل  َلـحَّ

ُْهِ  َيَخَ   النَّْحَو، ُيْحِسنُ    َعَل
 
ا، َأْعَوابِي  ،!نَ ُْ نِ رِ ؤْ مُ ـال وَ ُْ رِ أَ  ايَ  نِيَخاَ  رِنْ  َِْصْفنِيأَ : اَل قَ فَ  يور 

  َوَظنَّ  النعوِ ، بَِفْاِح  َخَانََك؟ َرنْ : اْلَولُِدُ  َلهُ  َفَقاَل 
ع
ََّهُ  اْلَْعَوابِي  َرُجٌ  : َفَقاَل  اْلِخَااَ ، ُيِويدُ  َأ

 الحَ  رِنَ 
ِّ
َََّما: زِ يْ زِ العَ  دِ بْ عَ  نُ بْ  وُ ُعمَ  َفَقاَل . َمهُ اْس  ُف وِ عْ أَ  ََّل  ي  َرنْ  :ُمْؤرِنُِنَ ـالْ  َأرُِوُ  ُيِويدُ  إِ

  َفَقاَل . النعو َ  َوَلمَّ  َخَانَُك؟
ع
: قاَل  ?َهَذا َرا: وَ مَ عُ لِ  دُ ُْ لِ الوَ  اَل قَ فَ . اِب البَ بِ  اذَ  ُهوَ : اْلَْعَوابِي

َِّيفَ : مَ َجوَ  ََّل : اَل قَ . ُتَك وْ بَ ْخ أَ  ُت نْ كُ   ُذِ الَّ  وُ النَّحْ   .َمهُ لَّ عَ َأتَ  َحاَّى النَّاسِ بِ  يلِّ ُأَص  ََّل  إ

َُّةِ  ومِ بُِعلُ  اِسَعةٍ وَ  َرْعوفةٍ  ارُ آثَ  اِب اَ الرِ  يفِ وَ  ا،َهذَ   و َ صع ْخاَ مُ ـال َّلَّ إِ  اَيْعوُفهَ  ََّل  ،الَعوب

وُ بَ الـُماَ وَ  لِـَها،وْ ُص أُ  ةِ اَس رَ دِ بِ   َهاََْحوِ  فةِ َرْعوِ  َعَلى و َ فُ الَعاكِ وَ  اَِها،ُلغَ  فِْقهِ  يفِ  و َ حِّ

ُْ ُأزَ  ََّل وَ  ،مْ هُ نْ رِ  لَِّف ؤَ مُ ـال ُب ِس ْح أَ وَ  ا،هَ بِ  وِ ُْ بِ الاَّعْ  ِب ُْ الِ َس أَ وَ  ا،فِهَ وْ َص وَ    َعَلى هِ كِّ
ِ
 َفذلَِك  ،اهلل

  ُ  ْض فَ 
ِ
اءُ  َرنْ  هِ ُْ تِ ؤْ يُ  اهلل ََ  .َي

 ،و َ زُ وْ أُ  سِ دِ نْ هَ مُ ـال مَ اَل كَ  يَ رَ وْ أَ  دْ قَ فَ  ،هِ ابِ كِاَ  يفِ  لِِّف ؤَ مُ ـال َعْوضِ  ةُ قَ يْ وِ طَ  ينِ اْ بَ جَ َأعْ  دْ قَ وَ 

ا هِ ُْ لَ عَ  وَريَّ  -(هِ يْ وَ بَ ُْ ِس  ةِ ايَ نَ جِ ) :اِب اَ كِ  ِب احِ َص - ُ ا َريًّ  َعَدمِ  عَ رَ  ،نِ ُْ اهِ وَ البَ وَ  ،ةِ لَّ يِ الَ بِ  ِعلمِّ

ِ  ِح يْ وِ جْ الاَّ  عَ  َكثُوَ  ا َ رَ فَ  ْخِصِه،ََ ل ْش وَ  ِة،بالهَدايَ  َلهُ  اءِ الدع   يع وُ يَ  ةٍ لَ أَ ْس رَ  ك ِّ  يف دِ الوع
 .هِ ُْ لَ عَ  اهَ ُْ فِ

ُْعِ  أَتُُْت  َوَقدْ » -حَفِظَهُ اهللُ- وُل قُ يَ  َبْاٍو،: َأوْ  َحْذٍف، ُيو َ  َواَاَِقاَياتِِه، اعاَِواَلاتِهِ  بَِجِم

، َقص   َوَّل ، إِْخَفاءٍ  َوََّل  لِنَص   الـَمنَْهِج  َعنِ  رِْلنَا َوَرا لَِرالرِِه، ُرَاَرلٍَّف  َتأِوْي ٍ  َوََّل  لَِفص 

 
ِّ
ا، الِعْلِمي ا، ََْظلِْمهُ  َوَلمْ  ِشْبو  ََاهُ  َسْطو   َوَرا .. اللعَغِو ُِّ  َوالـَمنْطِِق  الَعْق ِ  بُِمْقَاَضى َوَحاَوْر
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ا َوََّل  ُشبَْهة   َلهُ  َتَوْكُت  عاَِواضِ  رِنَ  َوْجه 
ِ
َُِّة، َقَواِعدِ  َعَلى اَّل تَِها الَعَوبِ  َوَرَظاِهوِ  َوُقوَّ

َُْها َوَرَيْيُت  إَّلَّ  أهمُاها، َََسْفُاَها َعَل ايِ  لَِهاِخال رِنْ  َفَابََُّنَ  ،هْ الُحجَّ  بِلَِسا ِ  َعَلُْهِ  َو  الَحقِّ  لُِووَّ

ْض  َوَلمْ  ْه،الـَمَحجَّ  ْخِصهِ  َأَتَعوَّ ََ  َغلُِْظِ  عَلى َوَصربُت  َجْأِشي َوَرَبْطُت  َأْرَرنَنِي، َرْهَما لِ

َُةَ  فَِعالِِه، َوُسوءِ  َرَقالِِه، َُا ِ  ُبْغ َِْحَواِف، الـَمُْ ِ  ُيو َ  َوُظُهوِرِه، الَحقِّ  َب
ِ
 َوالَعاطَِفةِ  َواَّل

َُاِز، َِْح
ِ
 .«ُياَّبَعَ  َأ ْ  َأَحقع  َفالَحقع  َواَّل

 أعاَِوُف  هَذا َوَرعَ » :َقاَل  دْ قَ فَ  -اهللُ  هُ ظَ فِ َح - لِِّف ؤَ مُ ـال َتواُلعُ  اِب اَ الرِ  يفِ  يلِ  وَ هَ ظَ وَ 

اِي، َوَكَسايِ  بَِضاَعاِي، بُِمْزَجاةِ  ِعي َوََّل  ُحجَّ َق  أيَّ  َوََّل  َكْعٍب  ُعُلوَّ  َوََّل  النعبُوغ، َوََّل  الاََّفوع

 ،مْ َوالُرُلو الَْيَواءِ  رِنَ  اعَاَواُهم َوَرا ،مْ الُخُصو اعاَِواَلاِت  ََْسِج  َوهنَ  َولرِنَّ  الُبُلوغ،

ُِْهم لَُريَّ  َأْهال   َجَعَلنِي  .«َعَل

دْيدُ  ُبْغُضه (هِ يْ وَ بَ ُْ ِس  ةِ ايَ نَ جِ ) :اِب اَ كِ  ِب احِ َص  َكالمِ  رِنْ  يلِ  وَ هَ ظَ  دْ قَ وَ  ََّ  وآ ِ القُ  غةِ للُ  ال

َُّة َعنِ  َقاَله امَّ َفمِ  ويِم،الرَ  َُّةُ العَ  لغُانا» :الَعوب دةُ  وب  تواَجَعْت : بْ   ،ََّل  دة  َجارِ  بقُْت  الـمقعَّ

ًُّا «أهُلها حاَّى هبا ُيهامع  َيُعدْ  ولم عالم
(1)

.

ا وقاَل  َغةِ  قَواِعدُ » :أيض  ََا اللع َُّة   َلَُسْت  ِعنَْد ، َوََّل  َرنْطِق  اباَِعايَ  ُيَسبُِّب  َوُهوَ  َعْقالََُِّة 

ِب  ُقو َ  فُِِهمُ  بَِمنْ  َعنَْها الطعالَّ  .«الُمَاَفوِّ

َََّك  َيقُنٍ  َعَلى اََ أَ » :و َ زُ وْ أُ  سِ دِ نْ هَ للمُ  وُل قُ أَ وَ   سَُبوْيهِ  َكالمَ  لِاْفَهمَ  أهال   َت ْس لَ  بأ

ِ وْ قَ بِ  ةُ أَ وْ الجُ  بَِك  َوصَلْت  َفرَُف  المعُووَفِة، َوُعجَماَِك  الُمسَاهَجنَةِ  بُِلرنَاَِك   قَواِعدُ » :َك ل

َغةِ  ََا اللع َُّة   َلَُسْت  ِعنَْد َُّة   َوََّل  َرنْطِق
«؟!َعْقالَِ

(2)
.



 (.16ِجنَاَيُة ِسَُبَوْيِه لَِزَكِويَّا أوزوَ ، )ص (1)

 (.16)ص ِجنَاَيُة ِسَُبَوْيِه لَِزَكِويَّا أوزوَ ، (2)
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ُْ  وَهذا  [ِمَن الطَِّوْيلِ ]  :لِ ا ِ القَ  لِ وْ قَ بِ  ينُيذكُّ

ــــو َ  ــــَذا َيُقوُل ــــَدَنا َه ُْ  ِعن ــــ ــــا ِز   َغي ـــ  َأنـــت ُ  َوَمـــنْ   َج ِعنـــُد  َلُكـــ  َيُكـــو َ  اتَّ

َََّك  َاهُ لْ عَ فَ  َرا َفُر ع  َُِّة، الُمعاصَوةِ  الُرُاِب  ضِ عْ بَ  َعَلى َت َاَمدْ اعْ  أ باَِدائ
ِ
 َواساَْخَوْجَت  اَّل

َها، فِي َوَغالْطَت  َحويَّة   أرثَِلة   رنَها بَ   َّ أَ  ََّل وْ لَ وَ  َحقِّ َع َ َض فْ أَ  وُت رُ السع  ا َ رَ لَ  اَفةٌ طَّ َخ  هَ ال

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]                                                                               : ِ ائِ القَ  رع يَ  هللوَ  ،مِ اَل الرَ  رِنَ 

ــــكُ  اذَ إِ  ــــ    اذَ  َت نْ ــــاَرا َ وَ  ِعْل ْْ ِ   ِفــفَ  َفــْْعِْْ    َجاِهــــل   َم  اُب َجــوَ  اِب وَ الَجــ تــ

َُّةِ  َعَلى الَحْوَب  إ َّ  َْ   َوإِ َّ  ،َطِويْ   َتاِرْيٌ   َلَها الَعَوبِ  َوالُجْهدَ  ،َهِزْيْ   َرمُقوٌت  رِنَْها النَُّ

ُْوٌ  إِْبَعاِيَها إَِلى ُْْ   َحِق
ِ َُْسْت  ،َذل اَعِة، َربَُِب  َوََّل  الَعْصوِ  َولُِدَ  َوَل َل  أوزو ُ  وََّل  السَّ  َرنْ  أوَّ

ايَِها؛ آِخوَ  َيرو ُ  َوََّل  َخاَلَها، َََّها ُقوَّ  َوَتُدومُ  ،باساِْمَواِرهِ  َفاَسَاِموع  اإِلسالمِ  ِلدَّ  َحْوٌب  ل

َثةُ ـَْوال النَّبويَِّة، الََحايِيِث  َولَِسا ُ  الَرِوْيمِ  الُقوآ ِ  ُلَغةُ  الُفْصَحى َوإِ َّ  َيَوارِِه، َرعَ   ُمَاَحدِّ

ِوْيَعةِ  بِاسمِ  ََّ ، َوالاعَواِث  ال
ِّ
 . َولَِمَصاِيِرهِ  لْلِْسالمِ  إِْلَغاءٌ  إِْلَغاَءَها َوإِ َّ  اإِلْسالرِي

 اإلْسالِم، َرعَ  بِهمْ ارِ جَ تَ  ُطولِ وَ  ،وآ ِ القُ  ةِ غَ لُ  ىلَ عَ  نَ يْ دِ اقِ الحَ  َهؤَّلءِ  ةِ وَ ِخبْ  ِخاللِ  ورِنْ 

ةِ  ايرِ َرَص  َأَهمِّ  رِنْ   َّ أَ  وَجُدوا نَ ُْ مِ لِ الـُمْس وَ  َرهم نَ ُْ مِ لِ ْس مُ ـال ُقوَّ   اِب اَ بِرِ  َتـمسع
ِ
 نَّةِ ُس وُ  اهلل

 َهَذا رَ دَ ْص رَ  أ َّ  واَجدُ وَ وَ . اةِ َُ الحَ  عِ اقِ وَ  يفِ  ماهُ َساَ ارَ مَ رُ وَ  امَ َوهُ بع َتدَ وَ  ،-- ُِّهِ بِ ََ 

ِك مَ الاَّ   :ا ِ َس ُْ ئِ رَ   ِ اَل ارِ عَ  نَّةِ السع وَ  اِب اَ الرِ بِ  سع

  اِ مَ يْ اإلِ  ُق دْ ِص  :امَ هُ لُ وَّ أَ 
ِ
 .وِ اآلِخ  مِ وْ الَُ وَ  باهلل

َُّةُ وَ العَ  ةُ غَ اللع  :امَ هِ يْ انِ ثَ وَ   الَّ  ب
  اهَ بِ  ََزَل  ياِ

ُ
ًا يمُ وِ الرَ  الَوْحي دٍ حَ رُ  اََ دِ ُِّ َس  َعلى قُوَآ  -- مَّ

. نَ ُْ لِ َس وْ مُ ـالوَ  اءِ َُ بِ َْ الَ  َخاتمِ 
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اَّى نَ ِمُْ لِ ْس مُ ـال إْيَما َ  ُُوِهنُوالْ فَ   ْ ذَ إِ  ََ ُُوهِ وَ  ِ ،َسائِ الوَ  بِ َُّةِ  َغةِ بِاللع  ِصَلاُهم نُوال  الَعوب

، كِااُب  ُيْاَلى -اَوْحَدهَ - اهَ بِ  ياِ الَّ 
ِ
َُّ  اللعغةِ  َعَلى الحْوُب  َبدأِت  ُهنَا ورِنْ  بَُّو،ُيَادَ وَ  اهلل  ةِ العوب

ا َحْوب ا َْسِ  ُنُ اطِ َشَُ  لها ُيـَخطِّطُ  َشوس   يف و َ ُيـخطِّطُ  َكما َصْبٍو،وَ  اَعٍة،وَ بِبَ  نِّ الـجِ وَ  اإل

  النَّاسِ  إْيما ِ  نِ ُْ هِ وْ لِاَ  ََْفِسهِ  ِت قْ الوَ 
ِ
 ِق ُْ َتحقِ  يف نُ ُْ ُيعِ  ْسَعىمَ ـال وَهَذا ،اآلِخوِ  مِ وْ الَُ وَ  باهلل

 َغةِ اللع  وَتوهُنُ  ِة،َُّ بِ الَعوَ  َغةِ اللع  نِ ُْ َتْوهِ  َعَلى اِعدُ ُيَس  النَّاسِ  ا ِ مَ إيْ  نُ ُْ هِ وْ َفاَ  اآلَخِو، َعىْس مَ ـال

 رِنْ  َأخطوَ  الْروُ  َكا َ  :بْ  . سِ وْ النعفُ  يف دِ ُْ الاَّوحِ وَ  ا ِ اإليمَ  نِ ُْ هِ َتوْ  َعَلى اِعدُ ُيَس  ةِ َُّ بِ وَ العَ 

َُِّة، ةِ غَ بِاللع  مِ لِ ْس مُ ـال ِصَلةِ  ُنَ هِ وْ تَ  فإ َّ  ،َك ذلِ  ة   ُزُلهُ عْ يَ  اهَ بِ  َُلهُ هِ جْ تَ وَ  الَعوب َـُّ  اِب اَ الرِ  َعنْ  ُكل

نَّةِ وَ  َااِب الرِ  َعنِ  لِمِ ْس مُ ـال َعْزُل وَ . َسةٍ ارَ ُرـمَ وَ  بعٍو،َتدَ وَ  ٍة،وَ تاَِل  َعْزَل  نَّةِ السع وَ   نُ ُيوهِ  السع

ََهُ إيمَ  َُومِ وَ  اهللبِ  ا َُّ العَ  ةِ غَ اللع  َُّةُ ِض قَ  َفأصَبَحْت . اآلَخوِ  ال  نَ ُْ مِ لِ ْس مُ ـالوَ  ماَل لْلْس  ةِ بَ بِالنِّْس  ةِ وب

 .َرْوٍت  :وْ أَ  اٍة،َحَُ  ةَ َُّ َقِض  َُّة ،اِس َس أَ  َُّة  ِض قَ 

ا، ة  لَ يْ وِ طَ  ًَاوْ ُقوُ  ْت قَ وَ غْ اَ اْس  المْعَوكةُ  َهِذهِ   يفِ  ضِ رْ الَ  يفِ  و َ رُ وِ جْ مُ ـال َأْفلَح  َحاَّى ِجدًّ

 نَ ُْ مِ ْسلِ مُ ـال َوَهنِ  ِب بَ بَِس  نَِّة،السع وَ  وآِ ،القُ  ُلغةِ  َعنْ  مْ هِ لِ زْ عَ وَ  َن،ُْ مِ لِ ْس مُ ـال ضِ عْ بَ   ِ ُْ هِ جْ تَ 

قوا َحاَّى ام،يَّ الَ  عَ رَ  وْ مُ نْ يَ وَ  اُي،َيْزيَ  أَخذَ   ُذِ الَّ  مُ هْ فِ عْ َل وَ  ا َتفوَّ اَأْقطَ وَ  اب ا،َأْحزَ وَ  ِشَُع   .ار 

ا َلُعَفْت  َقدْ  مَ وْ الَُ  َُّةَ بِ وَ العَ  ةَ غَ اللع  ىَتوَ  َأ ْ  َك َذلِ  َبْعدَ  َب َعجَ  اَل فَ   َبُنَ  ال  ُرْذهِ  َلْعف 

 .اهبَ ُ  هْ الجَ  َب َغلَ وَ  َن،يْ وِ ُْ ثِ الرَ  نةُ ِس لْ أَ  ْت َفعجمَ  ا،هَ ائِ نَ بْ أَ 

َ  َس  امَّ رِ وَ    َأْصبحْت  َحاَّى مْ هِ ِس فُ َْ أَ  ِب وَ العَ  بُنَ  َُّةِ ارِّ العَ  ةِ غَ اللع  ارُ ََ اِ اَْ  روَ الَ  هَّ
َ
 ةَ غَ لُ  ِهي

ََْحسَوِت  النَّاِس، نَ ُْ بَ  ِب اطُ خَ الاَّ   وَعنْ  َن،ُْ مِ لِ ْس مُ ـال عِ َواقِ  َعنْ  الُفْصَحى ةُ َُّ بِ وَ العَ  اللعغةُ  وا

ََِت . ُوِ بالَقِص  َلَُس  َتاريٍ   ِخاللِ  رِنْ  َُّةُ ارِّ العَ  ِت دَّ اْراَ وَ  ِب،الَعوَ  عِ َواقِ   ىلَ إِ  ةُ وَ عْ الدَّ  واقرت
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 هِ  ارَ وَ  ،ٍح اَل ْص إِ وَ  يٍد،دِ جْ تَ  اِت كَ َحوَ  رِنْ  ََهُ وْ مُ َيْزعُ  ارَ  ىإلَ  ةِ وَ عْ الدَّ بِ  َُّةِ ارِّ العَ  ةِ غَ اللع 
َ
 َّلَّ إِ  ي

 .ةٍ َُّ عِ بَ تَ وَ  ٍب،يْ وِ َتغْ وَ  ٍم،يْ دِ هْ تَ  اُت كَ وَ َح 

َرةِ  فِي َ  القائ َرنُظورٍ  ابنَ  اإلَرامَ  اهللُ  مَ حِ رَ وَ  ََّنِي» :لَِساَِهِ  ُرَقدِّ  ِحْفظِ  ِسَوى أقِصدْ  لم َفإِ

َغةِ  َهِذهِ  أُصولِ  َُْها إِذْ  َفْضلَِها، َوَلبْطِ  النَّبَِويَّةِ  اللع نَّةِ  اْلَعِزيزِ  اْلرَِااِب  َأْحَرامِ  رَدارُ  َعَل  َوالسع

ةِ   َوالَْلَواِ ، اْلَْلِسنَةِ  اْخااَِلِف  رِنِ  الََواِ ، َهَذا فِي َغَلَب  َقدْ  َرَأْيُاهُ  لِـَما َوَذلَِك .. النََّبِويَّ

ا، َلْحن ا ُيَعدع  اْلَراَلمِ  فِي اللَّْحنُ  َأْصبََح  َلَقدْ  َحاَّى َُّةِ  النعْطُق  َوَصارَ  َرْوُيْوي   رِنَ  بِاْلَعَوبِ

ا اْلَمَعايِِب  ََاِت  َتَصاَُِِْف  فِي النَّاُس  َوَتنَاَفَس . َرْعُدْوي  َغةِ  فِي الّاْوجما َُِّة، اللع  الَْعَجِم

ُْوِ  فِي َوَتَفاَصُحوا َغةِ  َغ َُِّة، اللع ُْوِ  َأْهُلهُ  َزَرنٍ  فِي اْلرِاَاَب  َهَذا َفَجَمْعُت  اْلَعَوب  ُلَغاِهِ  بَِغ

ُُْاهُ  َيْسَخُوْوَ ، رِنْهُ  َوَقْوُرهُ  الَفَلَك  َُْوٌح  َصنَعَ  َكَما َوَصنَْعاُهُ  َيْفَخُوْوَ ،  لَِسا َ  َوَسمَّ

 هـ.ا .«اْلَعَوِب 

 الَعبقِويَّةِ  اللعَغةِ  هذهِ  رنْ  النَُّ ِ  َعنِ  اءُ العدَ  َيْساَنرِِف  لمْ  الَحاِلوِ  الَعْصوِ  َوفِي

َها، الَعْوَجاءَ  الَوَسائَِ   اسَاخَدُروا: َب ِ  الَعِجَُبِة، َُاءَ  الَوَسائِطَ  َوأَتوا ُكلَّ  َجِمَُعَها، الَعم

ُُنِ  فِي َوأساتِذهتَا اللعَغِة، هِذهِ  َوَتقبُِح  الُقوآِ ، ُلَغةِ  َعنْ  الُمسلِمُنَ  إِلبَعايِ   النَّاِس، أع

َ   َقدْ  تعاَلى اهللَ  ولرِنَّ  َوُصوَرتَِها، ُسمَعاَِها َوَتَِويهِ   الِحفظُ  هَذا ولْوَّل بِِحْفظِها، َتَرفَّ

 
ع
 هِذهِ  َوَجبَُووِت  والُعدوا ِ  الَرُدِ  هذا ُك ِّ  َرعَ  أثٍو، رنْ  غةِ اللع  لهِذهِ  َيَابََّق  َلم اإِللهي

َرنِ  ُرُوورِ  بْعدَ  َرسُمَها ُيْعَفى فاللعَغاُت . الُخُصوَرات  ولرِنَّ  َوالُعدواِ ، المؤاَرَوةِ  يو َ  الزَّ

َُّةَ    بحفظِ  بقُْت  الَعَوب
ِ
َرنِ  َهذا ُك ِّ  َرعَ  وِرعاياِِه، تعاَلى اهلل   الزَّ

ِّ
 هِذهِ  ُك َّ  ُرَصاِحب ا الُمِضي

ِوَسةِ  الَهَجَماِت  ََ ، َتسَاسلِمْ  َولم َعَلَُها، ال  هَذا َيلَّ  َفإِ ْ  ُرقاَورٍة، خُوَ  قاَوَرْت  بْ   للعُدوِّ

ََّهُ  َشيءٍ  َعَلى َُّةَ  أ َّ  َعَلى َيُدلع  َفإِ َُّةٌ  الَعَوب   بِِحَماَيةِ  َرحِم
ِ
ََةٌ  َتَعاَلى اهلل ََاِهِ  َرُصو َُا  .بِِص
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ِ  وُل قُ أَ وَ   الفَ  ُس دِ نْ هَ مُ ـال أيعها َك نع ظُ أَ  :(هِ يْ وَ بَ ُْ ِس  ةُ ايَ نَ جِ ) :اِب اَ كِ  ِب احِ َص ل
ْ
ذِ  ،نِّي  َظنَّ   ُالَّ

ََّه   أ
ْ
كَ  َقدْ . الْصمِعي ْمعَ  وألَقْوا َرـْجلِِسْك، يف بَِك  اْحاَفوا َرْهطٌ  َغوَّ . َهَوِسْك  إلى السَّ

َََك  قو َََك  َهَذْر، ُك ِّ  يف ُيصدِّ ُبو َََك ظِّمُ عَ يُ وَ  َتَذْر،وَ  أتِيتَ  َرا  ِّ كُ  يف َوُيَصوِّ  الِخطاْب، يفِ  و

َََك ُيمثِّلُ وَ  بُ لَ يُ وَ  اللَباْب،  ُوِ بِذَ  و َََك  اللَّوَذِعي، باإلَرامِ  وَََك قِّ  ُرتبَةِ  َفوَق  وَيْوَفُعو

،
ْ
افِعي ََّ ا ُتوزْق  لموَ  وْ ،نُ الظع  بِنَْفِسَك  َفظنَنَْت  ال ا ََّل وَ  َرِحُما، َاِصح   بَِأْيواءِ  ُروِشد 

َُّاِ  هواكَ  َعنْ  َيْصوُفَك  ،ُماَعلِ  وسِ النعفُ   َخطُئاِْك، رِنْ  الاَّوَبةِ  َعَلى ثعَك َيـحُ وَ  ْك،وَعصبِ

ْة،السَّ  ِج نَاهِ مَ ـال إلى كَ دُ وُيوِش   رِنْ  َك وُيوقِظُ  َُّْة،عِ وْ مَ ـال اآلَياِب   ُوِ بِذَ  َك قُ ُيْلحِ وَ  ويَّ

 [ِمَن الَوافِِْ ]                                                                                          :َلَك  وَيقوُل  ،َغَفالتِْك 

 َمُهـــــــولِ  َخَطـــــــْ   َشـــــــَفا َعَلـــــــ  ا َ رَ أَ 

  

ـــــا  ـــــَت آذَ  بِم ـــــَك  ي ـــــنْ  َراَس ـــــ ِم  ولِ ُفُض

 
 

ََّهُ  َتْعَلمْ  ألمْ  َََحاِريوُ  َصارِاُوْ ، ولرنَُّهمْ  ُفُحوٌل، َحْوَلَك  فُِما َأ  ولرِنَّهم ِعْلٍم، و

 َفسَك  َرأْيَت  ُكنَْت  فإ ْ  ،رِْضَمارْ  يف َرَعُهم ىوَ ُيـجْ  وَّل ُغَباْر، لهم ُيَقع  َّل راوالعوْ ،

، َفوَق   .النَّبُهِ  الَعاق ِ  َعلى َيـْخَفى َّل َقْدَركَ  فإ َّ  الُر ِّ

َََّك  َتْعَلمْ  ألمْ  َُاْي، الِعَااَق  الـِمْضمارِ  يف َساَبْقَت  اإذَ  أ َها ِ  ِعنْدَ  وَاَلْلَت  الج   ُوِ ذَ  الوِّ

دَ  سِ أْ البَ  َِّ اِخويْن، ُسْخوة   ََْفَسَك  َجعْلَت  َفقدْ  اْي،ال احِ  وُأْلُحوكة   للسَّ  ،ُنْ رِ للضَّ

اوَ غَ وَ  هَ  ل   َفإ ْ . ايِ الِعنَ  يفِ  ايَ مَ اَ تَ  ََّل وَ  ،ةَ حَ ُْ ِص النَّ  نِّىرِ  ْ  بَ قْ افَ . دامْ قْ الَ  بُنَ  ة  وُكوَ  اْم،للسِّ

ََا َك،ُرْشدِ  إلى ُعْدَت   . الطَّويْق  َرَزالَق  مِ اَل ْس اإلِ  َ  هْ أَ وَ  اهللُ  اوَقاََ . َصديْق  َلَك  فأ

ِ وْ قَ بِ  اَبهُ اَ كِ  لُِّف ؤَ مُ ـال مَ اَ َخ  دْ قَ وَ  ا،هذَ  ِو ُ  َعمَ  لُِر ِّ  ُبدَّ  ََّل » :هِ ل ََ  َواخاَِااْم، ََِهاَيةٍ  رِنْ  ٍ  بَ

ةِ  فِي َغاَية   َكا َ  َوَلوْ  دَّ َِّ حاَِداْم، ال
ِ
ا َوالَخاتَِمةُ  َواَّل ا َرْوِلَُّْة، َرْحُموَية   َتُرو َ  َأ ْ  إِرَّ  َأ ْ  َوإِرَّ

 َرنْ  ُسُوورَ  ايَ وَ  النَّاِعَمْة، بالِجنَا ِ  َوَفازَ  الَخاتَِمْة، َلهُ  َحُسنْت  َرنْ  َفَوَح  َفَُا َرْخِزيَّْة، َرْوُذوَلة   َتُرو َ 
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َ
ُْهِ  َوَكُثوَ  ِخَااُرْه، َساءَ  َرنْ  َتَوَح  َوَيا َأْوََّلُه، َوبَِخَُْواتِهِ  َرْوََّلُه، َعنهُ  َرِلي

 .«َوإِْجَواُرهْ  ُظْلُمهُ  فِ

ََّ  َب يْ يِ الَ  اذَ اَ ْس الُ  لَِّف ؤَ مُ ـال اهللُ  ىزَ َج   اَهذَ  ىَعلَ  ،ِ اءزَ الجَ  وَ ُْ َخ   َُّ يِ وْ الرُ  ا َ وَ وْ رَ  َ  ُْ ال

ْبِك، يفِ  َأْبَدعَ  َفقدْ  ِر،وْ رُ َْ مَ ـال كِ ارَ بَ مُ ـال دِ هْ الجُ  ََْت كَ وَ  ويْو،نْ الاَّ وَ  الَفْهمِ وَ  ُْو،بِ عْ الاَّ وَ  السَّ  ا

ِ  اذَ هَ بِ  ىدَ ْس أَ  دْ قَ وَ  ،نِ ُْ اهِ وَ البَ وَ  ةِ لَّ يِ الَ بِ  ة  وبَ حُ ْص رَ  ة  َُّ مِ لْ عِ  ُيهُ وْ ُريُ  ن  َغاَث أَ وَ  ُووفا،َرعْ  عِ ُْ الصَّ

هُ يَ  أ ْ  أُل ْس أَ  اهللَ فَ  َرْلُهوفا، بهِ   اهذَ  بَفْضلِهِ  يجَعَ   وأ ْ  ،هْ بِعنَاَياِ  َرهُ ازِ ؤَ يُ وَ  ،هْ َعاَياِ وِ بِ  اََوَّلَّ

االِ َخ  َ  الَعمَ    ص 
اَخالِ  مِ يْ وِ الرَ  هِ هِ ْج وَ لِ اََ وَ  روُقوفا، بهِ  النَّفعِ  ىلَ عَ وَ  وفا،وُ ْص رَ  ص   افِع 

َ    ْ أَ وَ  لِمُْن،للُمْس  يْن، مَ وْ يَ  اتِهِ َحَسنَ  ا َ رُِزَ  هِ بِ  ُيثَقِّ  الَحـْمدُ وَ  َسلُِْن،وْ مُ ـال ىلَ عَ  مٌ وَساَل  الدِّ

 
ِ
 .الَعالمُنْ  َربِّ  هلل

ََا َعَلى اهللُ  لَّىَص وَ  ُِّد ٍد، َس ا وَسلَّمَ  ابِهِ وَأْصحَ  آلِهِ  وَعَلى ُرَحمَّ ُْم  ا َتْسل ـا َكثُـو  م 
ا َيائِ  َأَبـد 

ْينِ الدِّ  َيْومِ  إلى
(1)

.

 َكَتَبُه َراِجي َعْفِو َربِ ِه الـَمنَ اْن
 ْبِن ُعْثَماْن أ.د ُمَحمَ ُد ْبُن َحَسِن

َرِئْيُس ِفْسِم اللُ َغِة الَعَرِبيَ ِة َوآَداِبَها
 ِبَجاِمَعِة اأَلْزَهِر الشَ ِرْيِف

 م10/4/2019-هـ1440/َشْعَبان/5
ِمْصُر



ــا، َفأَــا بــالَعْجِز َرْعُلــوْم، َورِْثلِــي َعــِن الخَطــأِ  (1) ـــي َلْســُت َأِييب  ََّ
ِ
َغُــُو َأْعَاــِذُر َعــْن َرَياءِة ُأْســُلوبي؛ ل

ٌُْو رِْن أْ  َتَواْه. ُِْد ُِّ َخ  َرْعُصوْم، َوبِضاَعاي ُرزَجاْة، وَتْسَمُع بالـُمَع

ا َعَلــى ُرْتَباـِـَك فِــي  ِو، َكَفــى َيَواُعــُك َشــاِهد  ََا الـــُمَوقَّ َُْلَة ُأســَااِذ ا َفِضــ ــو  ُْ أُقــوُل )َرــْوَواُ (: َجــَزاَك ربِّــي َخ

ََاطَِقٌة بُِعُلوِّ َكْعبَِك َوَسنَاِء ُرْتَباَِك، َفنَْسَأُل الـُعُلوِم، َوُيُروُسَك فِي النَّْحِو َوال ْوِف َوالَباَلَغِة َوالَعُووِض  صَّ

 اهلَل َتَعاَلى َأْ  َيْوُزَقنَا َرا ُرِزْقُاْم رَِن الِعْلِم َوالََيِب َوالاََّواُلِع.
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  دُ مْ الحَ 
ِ
  ولِ ُس رَ  ىلَ عَ  المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ وَ  ،هلل

ِ
 دْ قَ  مِ يْ وِ الرَ  وآ ِ القُ  ةَ غَ لُ   َّ إِ فَ  :دُ عْ بَ وَ  ،اهلل

 بَ مَ بِ  ة  يدَ دِ َج  اة  َُ َح  هُ اْ طَ عْ أَ وَ  ،اء  هَ بَ وَ  اَّل  مَ َج  ةِ َُّ بِ وَ العَ  ىلَ عَ  ْت فَ ْل أَ 
 اهَ ُْ اَِ عَ رَ وَ  ،ةِ عَ ائِ الوَّ  اهَ ُْ اَِ

ِ ذَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  كَ رَ يْ أَ  دْ قَ وَ  ،ةِ نَ ُْ اِ مَ ـال اهَ دِ اعِ وَ قَ وَ  ،ةِ نَ ُْ ِص الوَّ  اهَ بِ ُْ الِ َس أَ وَ  ةِ لَ ُْ بِ النَّ   ْت وَ تَ ارْ وَ  امار  تَ  َك ل

ِ ذَ  نْ رِ  مْ هُ وبُ لُ قُ   ِت حَ اِ فُ  ارَ دَ عْ بَ  ازِ جَ الحِ   ِ هْ أَ بِ  مُ اجِ عَ الَ  ِت طَ لَ اَ اْخ  امَّ لَ فَ  ،اِق وَ قْ الوَّ  عِ بْ النَّ  َك ل

  نِ يْ يِ  يفِ  امُ وَ قْ الَ  ِت لَ َخ يَ وَ  ،ا ُ دَ لْ البُ 
ِ
 نْ رَ وَ  امُ وَ الرِ  و َ دُ اِش الوَّ  اءُ فَ لَ الخُ  نَ طِ فَ  ،اواج  فْ أَ  اهلل

َ  نَ ُْ عِ ابِ الاَّ  ةُ ايَ َس  مْ هُ دَ عْ بَ 
ِ
  ة  َس ُْ فِ ََ  اات  قَ وْ أَ  واُص صَّ خَ فَ  ، ٍ لَ َج  وٍ رْ ل

 دِ اعِ وَ القَ  ةِ رَ خدْ لِ  مْ هِ موِ عُ  نْ رِ

 الَّ  ةِ َُّ آَِ وَ القُ 
 وَّ الَ  اهَ لِ وْ ُص أُ  ىلَ عَ  ِب وَ العَ  مَ اَل كَ  طُ بِ ْض تَ  ْت ارَ َص  ياِ

ِ  أَ  عَ وَ بَ فَ  ،ةٍ ايَ يَ زِ وَ  ةِ َُّ ل
 ةِ غَ اللع  ةُ مَّ ئِ

  هِ ُْ لَ إِ  َ  قَ اَ اَْ  ارَ  عَ مَ جَ فَ  هِ يْ وَ بَ ُْ ِس   َُّ وِ حْ النَّ  امَ رَ اإلِ  ةَ رَّ الُ  هِ هذِ لِ  اهللُ  َض َُّ قَ  ىاَّ َح  .. واوُ ثُ كَ وَ 
 نْ رِ

  هِ ُْ لَ عَ  ايَ زَ وَ  ٍف ُْ نِ ْص تَ  نَ َس ْح أَ  هُ هَ قِ فَ وَ  هُ عَ مَ َج  ارَ  َف نَّ َص وَ  ،وآ ِ القُ  ةِ غَ لُ بِ  نَ ُْ قِ ابِ السَّ  مِ لْ عِ 
 يفِ

 طْ قَ فَ  ولِ عُ فْ مَ ـال نَ رِ   ِ اعِ الفَ  وِ أَ  وِ بَ الخَ  نَ رِ  إِ دَ اَ بْ مُ ـال ا َ َُ بَ  هُ نْ رِ  ىزَ غْ مَ ـال َس ُْ لَ  ،ٍب ُْ َِ قَ  ٍب وْ ثَ 

  اِب اَ كِ  مِ هْ فَ  وُ ُْ ِس ُْ تَ  امَ ََّ إِ وَ 
ِ
َ   ِ ائِ َس الوَ  ةِ ئَ ُِ هْ تَ وَ  اهلل

ِ
 كَ  هِ قْ الفِ وَ  لِ وْ ُص الُ   ِ هْ ل

ْ
 مْ هُ قَ يْ وِ طَ  واقع َُ يَ  ي

 وَ  مِ هْ الفَ  يفِ 
ِ
ََّ  يِخ أَ  مَ اَل كَ  :وْ أَ  ي،رِ اَل كَ  اهذَ  َس ُْ لَ وَ  ..  ِ ُْ أِص الاَّ وَ  اطِ بَ نْ اِ ْس اَّل اَ وَ وْ رَ  ِ  ُْ ال

 ...ةِ عَ اِل وَ اَ مُ ـال ةِ يَّ وِ ْص العَ  اهَ اتِ ارَ بَ عِ بِ  اهَ غُ وْ ُص ََ  ارِ بَ الرِ  ةِ مَّ ئِ الَ  اُت ارَ بَ عِ  :ْ  بَ  ،ُب ْس حَ فَ 

 ولِ ُص الُ  امُ رَ اإلِ  هَ بَّ ََ  دْ قَ فَ 
ع
ََّ  ي  بِ اطِ ال

ع
  مُ لَّ عَ ُياَ  هِ يْ وَ بَ ُْ ِس  اَب اَ كِ   َّ أَ ) -- ي

وُ ظَ النَّ  هُ نْ رِ

  بَّهَ ََ  دْ قَ فَ  هِ دِ اعِ وَ قَ وَ  وِ حْ النَّ  يفِ  مَ لَّ رَ تَ َكاَ    ْ إِ وَ  هِ يْ وَ بَ ُْ ِس فَ  ،ُش ُْ اِ فْ الاَّ وَ 
 ىلَ عَ  هِ رِ اَل كَ  اايَ نَ ثَ  يفِ
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 فَ وع َص تَ  اءِ حَ َْ أَ وَ  ةِ َُّ بِ وَ العَ  دِ اِص قَ رَ 
 َّ أَ  ا ِ َُ بَ  ىلَ عَ  وْ ِص اَ قْ يَ  مْ لَ  هُ ََّ أَ  : ُْ أَ  ا،هَ ُْ اَِ عَ رَ وَ  اهَ اظِ فَ لْ أَ  يفِ  اهَ اتِ

ِ ذَ  وِ حْ ََ وَ  ،وٌب ُص نْ رَ  وَل عُ فْ مَ ـالوَ  ،عٌ وْ فُ وْ رَ  َ  اعِ الفَ    نَ َُّ بَ  دْ قَ  :ْ  بَ  ،َك ل
 ،هِ بِ  ُق ُْ لِ يَ  ارَ  اٍب بَ   ِّ كُ  يفِ

(ياَِ عَ مَ ـالوَ  اظِ فَ لْ الَ  اِت فَ وع َص تَ  هِ وْ ُج وُ وَ  ،ا ِ َُ البَ وَ  ياَِ عَ مَ ـال مِ لْ عِ  ىلَ عَ  هُ ابُ اَ كِ  ىوَ اَ اْح فَ 
(1)

.

ََّ   ِ بْ قَ  نْ رِ وَ   بِ اطِ ال
ِّ
 رِ وْ الجَ  وَ مَ عُ  وبُ أَ  امُ رَ اإلِ  اَل قَ   ٍ وْ وُ قُ بِ  ي

ع
 دُ َح أَ  وَ هُ وَ - (هـ 225 ت) ي

  وٌ حِّ بَ اَ رُ  مٌ ـالِ عَ وَ  ،هِ يْ وَ بَ ُْ ِس  اِب اَ كِ  اِح وَّ ُش 
ة  نَ َس  نَ ُْ ثِ اَل ثَ  ذُ نْ رُ  اَس النَّ  ياِ فْ أُ  اََ أَ » :-ةِ غَ اللع  مِ لْ عِ  يفِ

 بِ  «يُ وِّ بَ مُ ـال» وَ بِ ُأْخ فَ  ،«هِ يْ وَ بَ ُْ ِس  اِب اَ كِ  نْ رِ 
ِ «اهذَ  وُل قُ يَ  هُ اُ عْ مِ َس  اََ أَ » :اَل قَ فَ  ،َك ذل

(2)
.

  نِ عَ  ُف قَّ وَ تَ أَ  انَ هُ وَ 
ِ
 يفِ  مِ اَل ْس اإلِ  وِ ُْ اهِ ََ رَ  نْ رِ  مِ اَل عْ الَ  اءِ مَ لَ العُ  ِق ُْ ثِ وْ اَ بِ  ايِ هَ َْ اِ ْس اَّل

  ُل اوِ َح أُ وَ  ،ةِ وَ ابِ الغَ  رِ وْ ُص العُ 
ِ
 لوَ  ،نَ يْ وِ خِّ أَ اَ مُ ـال اءِ وَ بَ الخُ  اءِ آرَ بِ  ايَ هَ َْ اِ ْس اَّل

 ِب وَ العَ  وِ ُْ غَ  نْ رِ  نْ رِ

ْ كَ  نَ ُِ ُِّ بِ وْ الغَ  ةِ غَ اللع   ِ احِ طَ فَ  نْ رِ 
 َّأَ  :هُ عُ بِ اَّ يَ  نْ رَ وَ  هُ اءَ رَ وَ  نْ رَ وَ  « وزُ وْ أُ » وعُ دْ مَ ـال مَ لَ عْ يَ  ي

  اار  نَ رَ  رِ وْ ُص العُ  ىدَ رَ  ىلَ عَ   ع ظَ يَ  مع َش أَ  ٌ  بَ جِ  هِ يْ وَ بَ ُْ ِس  ةِ غَ اللع  امِ رَ إِ  اَب اَ كِ 
  ِ هْ أَ  نْ رِ  هُ دَ عْ بَ  نْ مَ ـلِ

  اََ وْ كَ ذَ  امَ كَ  هِ يْ وَ بَ ُْ ِس وَ  ،مِ لْ العِ 
َُوا  ةِ مَّ ئِ الَ  يَ وْ هُ ُج  َص خَّ لَ  دْ قَ  ُ  بْ قَ  نْ رِ ِذيَن َكا  اار  مَ تَ  ،هِ لِ بْ قَ  نْ رِ الَّ

   ُع ارِ خَ البُ  امُ رَ اإلِ  َ  عَ فَ  امَ كَ 
 ةَ دَ بْ زُ  عَ مَ جَ فَ  ،ِث يْ دِ الحَ  ِح ُْ حِ َص  يفِ  َف نَّ َص  امَ نَ ُْ حِ  هِ حِ ُْ حِ َص  يفِ

  هُ قَ بَ َس  نْ رَ  يِ وْ هُ ُج 
 نِ يْ دِ مَ ـال نِ ابْ وَ  ،دٍ عْ َس  نِ بْ  ِث ُْ اللَّ وَ  ،اِق زَّ الوَّ  دِ بْ عَ وَ  ،ٍك الِ مَ كَ  ،اظِ فَّ الحُ  نَ رِ

ِّ
 ،ي

 .ِث يْ دِ الحَ  ةِ مَّ ئِ أَ  نْ رِ  مْ هِ وِ ُْ غَ وَ 

 اَب اَ كِ  ان  مْ ِل  اُل نَ يَ  ةِ َُّ بِ وَ العَ  ةِ غَ اللع  دِ اعِ وَ قَ  ىلَ عَ  اءٍ نَ ثَ   َُّ أَ   َّ أَ  هِ ُْ فِ  كَّ َش ََّل  امَّ رِ وَ 

 اَِ مَ ـلْ الَ  ُق وِ َْ اَ ْس مُ ـال وُل قُ يَ ..هِ يْ وَ بَ ُْ ِس 
ع
 ْض فَ وَ  ةِ َُّ بِ وَ العَ  نِ عَ  «لدكهَوْ » ي

 َّإِ » :اهَ اِ مَ ُْ قِ وَ  اهَ لِ

 ماءُ لَ عُ  انَ ارَ رَ أَ  عَ َل وَ  دْ قَ وَ  ،مِ اَل ْس اإلِ وَ  وآ ِ القُ  ِب بَ َس بِ  َّلَّ إِ  ة  َُّ مِ ـالَ عَ ا قًّ َح  َتِصوْ  مْ لَ  ةَ َُّ بِ وَ العَ  ةَ غَ اللع 



(1) ( 
ِّ
اطِبِي ََّ ٍف.74/ 10الـُمَواَفَقاُت، لل  ( بَِاَصوع
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27 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى  

 ذَ كَ وَ  ،ةِ َُّ رِ ُْ ِس الراَل  ةِ غَ اللع  ةَ َُ نِ بْ أَ  مْ هِ ايِ هَ اِ اْج بِ  ُب وَ العَ  ةِ غَ اللع 
،تَ  الٍ مَ كَ  ةِ الَ َح  يفِ  ااهتَيَ وَ فْ رُ  َك لِ  ام 

 َّأَ  ُف وِ عْ يَ  ارَ  دَ نْ عِ  ،ةِ َُّ بِ وَ العَ  ةِ غَ اللع  اِت يَ وَ فْ رُ  ةِ وَ فْ وَ  نْ رِ  ءِ وْ مَ ـال ُب جع عَ تَ  ايَ يَ زْ يَ   ْ أَ  دَّ بُ  ََّل  هُ ََّ أَ وَ 

 و َ زُ رُ وْ يَ  ةِ وَ ائِ الدَّ  هِ هذِ   ِ اِخ يَ  يفِ  مْ هُ نَّ لرِ وَ  ،ادًّ جِ  ةٌ طَ ُْ ِس بَ  ِب وَ العَ  ىدَ لَ  ةِ ََ ُْ عِ مَ ـال اِت قَ اَل عَ 

 طْ قَ فَ  ة  َُّ نِ غَ  ْت َس ُْ لَ  ةُ َُّ رِ ُْ ِس الراَل  ةُ َُّ بِ وَ العَ وَ  ٍة،اصَّ َخ  ةٍ مَ لِ رَ بِ  ىنَ عْ مَ ـال يفِ  ِق ُْ قِ الدَّ  ِق وْ لفَ لِ 

 .. اهَ ِض عْ بَ بِ   ِ مَ الجُ  طِ بْ وَ بِ  ةُ َُّ بِ وَ العَ  مع اَ هْ تَ وَ  ،ةِ يَّ وِ حْ النَّ  غِ َُ الصِّ بِ  اض  يْ أَ  ةٌ َُّ نِ غَ  اهَ نَّ لرِ وَ  اِت يَ وَ فْ مُ ـالبِ 

  ة  غَ لُ  (ةُ يَّ وِ دَ البَ ) ةُ غَ اللع  ِت حَ بَ ْص أَ  اذَ هرَ وَ 
 ،ةِ عَ ُْ فِ الوَّ  اةِ َُ الحَ   ِ وْ ؤُ ُش وَ  ،اِت يَ دَ اَ نْ مُ ـالوَ  نِ يْ لدِّ لِ

 ا  دّ جِ  اب  الِ غَ  نٍ ٍرِ ؤْ رُ   َّ كُ   َّ إِ وَ  ،مِ وْ لُ العُ وَ  ِت اَل ارَ عَ مُ ـال ةَ غَ لُ  ْت حَ بَ ْص أَ  مَّ ثُ  ،ةِ نَ يْ دِ مَ ـال عِ ارِ وَ َش  يفِ وَ 

  اًُّ رِ وْ يَ  ولُ اْ يَ  ارَ 
 عِ بْ الطَّ بِ  و َ مُ هَ فْ يَ  نَ ُْ مِ لِ ْس مُ ـال مُ ظَ عْ رُ وَ  ،وآ ِ القُ  نَ رِ  اءٍ زَ ْج أَ  َض عْ بَ  ةِ اَل الصَّ  يفِ

 ىلَ عَ  وِ ُْ ثِ أْ الاَّ  نَ رِ  اِب اَ الرِ  اهذَ لِ   َ وْ رُ يَ   ْ أَ  ُبدَّ  ََّل  ا َ كَ  اذَ هرَ وَ  ، َ وْ عُ مَ ْس يَ  :وْ أَ  ،و َ لُ اْ يَ  ارَ  َض عْ بَ 

َ  نْ رُ يَ  مْ لَ  ارَ  ةِ سعَ اَّ مُ ـال ةِ قَ طِ نْ مَ ـال ةِ غَ لُ 
ِ
   ُِّ ل

 ةَ غَ لُ  ُ  ابِ قَ يُ  َك لِ ذَ كَ وَ  ،مِ ـالَ العَ  يفِ  اهُ وَ ِس  اٍب ٍاَ كِ

 كَ  وٍ ُْ ُِ غْ تَ  ىلَ إِ   ُيِّ ؤَ يُ وَ  ،ةٍ وَ ثْ رَ بِ   ُايِ العَ   ِ ُج الوَّ وَ  اءِ مَ لَ العُ  ةَ غَ لُ وَ  نِ يْ الدِّ 
 اِت مَ لِ الرَ  نَ رِ  وٍ ُْ ثِ

ََّ  ةِ غَ اللع  يفِ  وِ ُْ ابِ عَ الاَّ وَ  «ةِ حَّ الصِّ  ىلَ إِ  ةِ َُّ بِ عْ ال
(1)

.

 اَِ مَ ـلْ الَ  ُق وِ َْ اَ ْس مُ ـال وُل قُ يَ وَ 
ع
 نَ رِ  وآ ِ القُ   ِ ْض فَ بِ  ةُ َُّ بِ وَ العَ  ِت غَ لَ بَ » : «ا لمَ وكْ بوُ  لارْ كَ » ي

 
ِ
  ىوَ ْخ أُ  ةٍ غَ لُ   ُع أَ  هُ فُ وِ عْ تَ  ايُ رَ تَ  ََّل  ىد  رَ  اعِ َس تِّ اَّل

«اَُ َْ الدع  اِت غَ لُ  نْ رِ
(2)

.

َُ  ومَعُ  اموَ فْ أَ »  َُّ وِ غَ اللع  مَ ـالِ العَ   َّ أَ  ومٌ لُ عْ رَ وَ   ُ ويِ هُ يَ   ُ  وِ غَ لُ وَ  وٌف ُس لَ ُْ فَ  وَ هُ وَ  «يرِ ورْس ت

ورْسرِي : ُْ أَ - هُ ََّ إِ فَ  (ةِ يَّ وِ بْ العِ  ةِ غَ اللع  اذَ اَ ْس أُ  وهُ بُ أَ  ا َ كَ وَ ) َُ ةِ غَ لع لِ  ةِ مَ ُْ ظِ العَ  ةِ اََ رَ مَ ـالبِ  وَّ قَ أَ  دْ قَ  -ت



َُِّة، لِنَِذيو َحْمَدا ، )ص  (1) َغِة الَعَوبِ  (.133رِْن كَِااِب: اللع

ــ (2) ــِة َوالثََّقاَف َُ ــُة للاَّْوبِ َُّ ـــُمنَظََّمُة الَعَوبِ ـــُمَعاِصَوِة، ال ــِة ال َُّ ــِة الَعَوبِ َغ ــاَيا اللع ــاِب: َقَض ــْن كَِا ــوِم، رِ ِة َوالُعُل
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ِ  َس سَّ أَ  دْ قَ  هُ ََّ أَ  يلِ بْ قَ  نْ رِ  و َ ثُ احِ البَ  ةُ وَ ْخ اإلِ  نَ َُّ بَ  دْ قَ وَ  ،ةِ َُّ بِ وَ العَ   دَ يْ دِ َج  ةِ يَّ وِ ظَ نَ ل
 ِت بَ لَّ قَ  ةٍ

  ُل وَّ الَ  هُ ابُ اَ كِ  وَ هَ . ظَ ٍب قِ ى عَ لَ عَ  اس  أْ رَ  ةَ َُّ بِ وْ الغَ  ةَ يَّ وِ غَ اللع  ةَ ورَ ظُ نْ مَ ـال
 ةِ يَّ وِ حْ النَّ  ِب ُْ اكِ وَ ي الاَّ فِ

(Syntactic Structure)  فِ ْص الوَ  ةِ غَ اللع  مِ لْ عِ  ةَ قَ يْ وِ طَ  هَ ُْ فِ  دَ قَ اَ اَْ وَ  (م1957) ةَ نَ َس 
ِّ
 ي

(Descriptive Linguistics)  َّنِ ُْ اَ َُ بِنْ  نَ ُْ بَ  زَ َُّ رَ ، وَ ٍب يْ وِ ٍد قَ هْ ى عَ اَّ َح  ِب وْ ي الغَ فِ  ةَ دَ ائِ الس 

 حِ طْ السَّ  ُب ُْ كِ وْ الاَّ )وَ  ،(ةُ قَ ُْ مِ العَ  ةُ َُ نْ البِ ) :امَ هُ  ،ةِ لَ مْ ي الجُ فِ 
ع
 ىلَ وْ الُ  ةَ َُ نْ البِ   َّ أَ  َح َل وْ أَ وَ  ،(ي

 هِ 
َ
َُ » دَ كَّ أَ  دْ قَ وَ . ةِ َُ اَِ الثَّ  اُس َس أَ  ي  اِت وَ ُْ ثِ أْ تَ   َّ أَ بِ  هِ اتِ ابَ َج إِ  ضِ عْ بَ  ضِ وِ عْ رَ  يفِ  «يرِ رْس وْ ت

 بِ وَ العَ  وِ حْ النَّ 
ِّ
 يَّ وِ ظَ ََ  ىلَ عَ  ةٌ وَ ُْ بِ كَ  ي

 اَب اَ كِ  أَ وَ قَ  دْ قَ  هُ ََّ أَ وَ  ،اهَ دِ اعِ وَ قَ وَ  ةِ غَ اللع  ةِ اَس رَ يِ  يفِ  هِ هذِ  هِ اِ

 يَّ وِ ظَ ََ وَ  هِ اثِ حَ بْ أَ  يفِ  اسٍ َس أَ  جعٍ وْ مَ كَ  هِ يْ وَ بَ ُْ ِس 
هِ اِ

(1)
.

 اهَ وِ ُْ ثِ أْ اَ لِ  ،اهَ اْ لَ َخ يَ  ضٍ رْ أَ  نْ عَ  عْ اَج وَ اَ تَ  مْ لَ  ةَ َُّ بِ وَ العَ  ةَ غَ اللع   َّ إِ ) : «رُلُه» اذُ اَ ْس الُ  وُل قُ يَ وَ 

 َش  اهَ لْ ِص يَ  مْ لَ  ةٌ دَ احِ وَ  ةٌ َُّ بِّ رُ وْ أُ  ةٌ غَ لُ  َق بْ تَ  مْ لَ وَ  ،ة  َُّ َِ دَ رَ  ة  غَ لُ وَ  نٍ يْ يِ  ةَ غَ لُ  اهَ َِ وْ كَ  نْ رِ  ئِ اِش النَّ 
ْ
 نَ رِ  ءٌ ي

 بِ وَ العَ  ا ِ َس اللِّ 
ِّ
  اء  عَ وِ  ْت ارَ َص  دْ قَ فَ  ى،وَ بْ الرُ  مع الُ  ةُ َُّ نِ ُْ تِ الالَّ  ةُ غَ اللع  ىاَّ َح  ،نِ ُْ بِ مُ ـال ي

ِ قْ نَ لِ

 نَ بَ  ىلَ إِ  ةِ َُّ بِ وَ العَ  اِت يَ وَ فْ مُ ـال
(اهَ اتِ

(2)
.

ََّ  يِخ أَ  اَب اَ كِ  ُت عْ اَج رَ  دْ قَ لَ فَ  :او  ُْ ِخ أَ وَ   هِ ُْ ابَ اَ كِ  ُت عْ اَج رَ  ُ  بْ قَ  نْ رِ وَ  ،اهذَ  ا َ وَ وْ رَ  ِ  ُْ ال

 )، وَ ( ُِّ ارِ خَ البُ  ىلَ عَ  ةَ ايَ نَ الجِ )
َ
  ة  لَ صِّ أَ اَ رُ  ة  َس رَ دْ رَ  ق  حَ بِ  هُ تُ دْ َج وَ فَ  ،(الثَّاَِيالَوْحي

 يفِ

 فَ  ،هُ وَ طَ َس  وٍ طْ َس   ِّ كُ  يفِ  هُ قُ افِ وَ أُ  يَِّ أَ  اهذَ  ينِ عْ يَ  ََّل وَ  ،ةِ غَ اللع وَ  ِث يْ دِ الحَ 
ِ
 عِ ُْ مِ َج  يفِ  اُق فَ تِّ اَّل

 وَ  ٌز،يزِ عَ  وٌ رْ أَ  ةِ َُّ مِ لْ العِ  اِت َُّ ئِ زْ الجُ  هِ هذِ 
 اضِ َُ حِ  نْ عَ  يِ وْ لذَّ لِ  هُ قَ فَّ وَ  دْ قَ  اهللَ   َّ أَ  او  خْ فَ  هِ ُْ فِ رْ يَ  نْ لرِ

 وَ  ،اد  قِّ وَ اَ رُ  ان  هْ ذِ  هُ بَ هَ وَ وَ  ،وآ ِ القُ  ةِ غَ لُ وَ  ِث يْ دِ الحَ 
 او  بْ َس وَ  ،ة  وَ اِل َح  ة  هَ يْ دِ بَ وَ  ،اع  اِس وَ  او  رْ فِ



َُِة َوالثََّقاَفِة َوالُعُلوِم، )ص (1) َُُّة للاَّْوبِ َُِّة الـُمَعاِصَوِة، الـُمنَظََّمُة الَعَوبِ َغِة الَعَوبِ  (.166َقَضاَيا اللع

 (.304رِْن كَِااِب: الُفْصَحى ُلَغُة الُقوآِ ، َأََور الُجنِْد ُ، )ص  (2)
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ََّ  اهذَ  موِ عُ  يفِ  اهللُ  َ  ُْ طِ يُ   ْ أَ  وُج رْ أَ وَ  ،مِ لْ العِ  رِ وْ حُ بُ لِ    اار  رَ إِ  وَ ُْ ِص يَ  ىاَّ َح  ابِّ ال
 مِ وْ لُ العُ  يفِ

 ََّ   ىلَ عَ  هِ ُْ كِّ زَ أُ  ََّل وَ ..ةِ َُّ عِ وْ ال
ِ
 ... انَ بُ ُْ ِس َح وَ  انَ بُ ْس َح  وَ هُ فَ  اهلل

  ولُ خْ يَ  ََّل   ُع وِ ََ البَ  دُ هْ الجُ  :وُل قُ أَ  امِ اَ الخِ  يفِ وَ 
 نْ رِ  وُج رْ أَ  اذَ لِ  ، ِ لَ الزَّ وَ  إِ طَ الخَ  نَ رِ

 وادُ ُعِ يُ وَ  ،نِ ُْ رِ الَ  ِح اِص النَّ َع اَل اطِّ  اِب اَ الرِ  اهذَ  ىلَ عَ  واعُ لِ طَّ يَ   ْ أَ  امِ وَ الرِ  اءِ مَ لَ العُ  يتِ وَ ْخ إِ 

 هُ بُ ِس َْ أَ  :ْ  بَ  ،هُ دَ ْح وَ  ا َ وَ وْ رَ  يِخ أَ  ىلَ إِ  ْت دَ جِ وُ   ْ إِ  اِب اَ الرِ  اءَ طَ ْخ أَ  ُب ِس َْ أَ  اَل فَ ) انَ بَ وْ ُُ عُ  انَ ُْ لَ عَ 

 .انَ بَ وْ ُُ عُ  انَ ُْ لَ إِ  ىدَ هْ أَ  نْ رَ  اهللُ  مَ حِ رَ وَ  (َك لِ ذَ كَ  يِس فْ ََ  ىلَ إِ 

 ُهَبَتَكَو
 يُ ِجْنَزْرالَب ٍراِهَط ِخْيالشَ  ُدمَ َحُم

ِةَرْجللِه 1440 اَمَع ُكاَرَبُمـال اُنَضَمَر
 َقَطُر
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الت َّْقِريُظ الـمَّْمُزوُج بالت َّضَّرُ ِع ِإلَّى اهلِل تَّعَّالَّى

  دُ مْ الحَ 
ِ
 َس وْ مُ ـال دِ ُِّ َس  ىلَ عَ  المُ السَّ وَ  ةُ اَل الصَّ وَ  ،المُنَ العَ  بِّ رَ  هلل

 دٍ مَّ حَ رُ  اََ دِ ُِّ َس  ،نَ ُْ لِ

 يَ وِ بْ كِ وَ  هِ لِ اَل جَ بِ  ُُق لِ يَ  اد  مْ َح  لىاَ عَ تَ  هُ دُ مَ ْح أَ  ،نَ ُْ عِ مَ ْج أَ  هِ اِ ابَ حَ َص وَ  آلهِ  ىلَ عَ وَ 
 ياِ الَّ  هِ اِ مَ ظَ عَ وَ  هِ ائِ

 . وُل قُ العُ  اهَ قُ ُْ طِ تُ  ََّل 

 مَ لْ ظُ وَ  اء،مَ لَ العُ  َل اذُ خَ تَ وَ  اء،وَ هْ الَ  مَ رع حَ تَ وَ  اء،الدَّ  يَِّ فَ تَ وَ  اء،دَ عْ الَ  ةَ بَ لَ غَ  ورُ ْش أَ  هِ ُْ لَ إِ 

 مِ اَل ْس اإلِ  ةَ بَ وْ غُ وَ  ء،اَل البَ  دَ عْ بَ  ءِ اَل البَ  َل وْ زُ َُ وَ  اء،هَ فَ السع  رَ وْ وُ غُ وَ  اء،َُ نِ غْ الَ  َب الُ رَ تَ وَ  اء،يَ وِ قْ الَ 

 نُ حْ ََ  ََّل  ة،مَ لِ ؤْ رُ  نٍ حَ رِ وَ  ة،مَ لِ ظْ رُ  نٍ اَ فِ  نْ رِ  اهَ ُْ فِ  انَ بُ اوَ نَ اَ يَ  ارَ وَ  ة،مَ اتِ القَ  ةِ وَ اْ الفَ  هِ هذِ  يفِ  هِ لِ هْ أَ وَ 

ََّ   ُوِ ذَ  ََّل وَ  اء،َُ قِ تْ الَ  ةِ رَ وَ البَ بِ  اهَ دَ نْ عِ  مَ لْ ظُ  ورُ ْش أَ  -انَ بَّ رَ - كَ دَ ْح وَ  َك ُْ لَ إِ  اء،يَ وِ قْ الَ  ةِ مَ ُْ رِ ال
مُ بَ اَ يَ  ََّل  نْ رَ  ايَ ) :انَ مَ لَ ظَ  نْ رَ  ُن، اِح حَ لْ إِ بِ  وَّ  ن،ُْ لِ ائِ السَّ  َرَطالَِب  َوُجوُيهُ  َكَوُرهُ  وَيَسعُ  الُملِحِّ

ْت وَ  اب،بَ ْح الَ  َض وَ عْ أَ وَ  اب،بَ لْ الَ  َُّوِت حَ تَ وَ  اب،بَ ْس الَ  ِت عَ طَ قَ اَْ   انَ وهِ ُج وُ  يفِ  ُسدَّ

 َك ابِ بَ  ىلَ إِ  نَ ُْ ئِ جِ الالَّ  أ َّ  نَ ُْ ـمِ الِ عَ  ك،ابِ بَ ْس أَ بِ  انَ رْ سَّ مَ تَ وَ  ك،ابِ بَ  ىلَ إِ  اََ أْ جَ لَ فَ  اب،وَ بْ الَ 

 سِّ مَ اَ مُ ـالوَ  و ،ولُ بُ قْ رَ 
ََّ  اـْانَ رَ لَ هْ أَ  و ،ولُ مُ حْ رَ وَ  و َ اُج ََ  َك ابِ بَ ْس أَ بِ  ُنَ رِ هَ وَ  اُت وَ هَ ال  اَسمع

 .يدٌ َردِ  يٌض وِ عَ  اُوهَ طَ َخ وَ  اايَ طَ الخَ  ِشَواكِ  يفِ  اَقْعنَ وَ وَ  ٌذ،يْ ذِ لَ 

 نْ رَ  ايَ  ة،ابَ ََ اإلِ  ُعنْوا ُ  وَ هُ وَ  ااُرََ َس رِ اَْ  اهذَ وَ  ة،ابَ َج اإلِ بِ  نُنْ ارْ فَ  ااُرََ وَ طِ اْل  اهذَ  إَلَهنا،

َخْوَت  إَلَهنا، ،َيْوَعاهْ وَ  ِب ائِ الاَّ  وَ ْس كَ  َوَيْجُبوُ  ،اهْ عَ يَ  اذَ إِ  وَّ طَ ْض مُ ـال ُب ُْ جِ يُ   تِْسِعُنَ وَ  تِْسَعة   ايَّ
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 ْلُق،الخَ  مُ َياَواَح  َفبِهِ  ِض،رْ الَ  إلى دا  احِ وَ  ءا  زْ ُج  َت لْ زَ َأَْ وَ  ،لآلخوةِ  ْحماَِك رَ  نْ رِ  ُجْزءا  

 .ةِ وَ فِ غْ مَ ـال عَ اِس وَ  ايَ  كَ وِ فْ عَ  ارِ بِحَ  يفِ  َمنَاَجَوائِ  أَْغِوْق وَ  ،مةِ ْح الوَّ  مَ ُْ ظِ عَ  ايَ  َك اِ مَ ْح رَ  نْ رِ  اَحظَّنَ  َفَوفِّوْ 

 ِحْلُمَك  ْوَرَثنَاأَ  دْ قَ وَ  ا،نَّ رِ  اءُ هَ فَ السع  َ  عَ فَ  امَ بِ  ْبناذِّ عَ تُ  ََّل وَ  ا،نَ لْ عَ فَ  امَ بِ  ْبنااِس ُتحَ  ََّل  إَلَهنَا،

 نْ رِ  اكَ َل وِ بِ  وذُ عُ نَ فَ  ِعْصَُاَِك، يفِ   ُايِ مَ الاَّ  ىلَ عَ  انَ لَ  اُْوكَ َس  اَأْغَواََ وَ  ،َك ُْ لَ عَ  اْلُجْوَأةَ  انَّ عَ 

هُ  ََّل  نْ رَ  ايَ  ك،نْ رِ  َك بِ وَ  ك،بِ َض غَ  نْ رِ  َك مِ لْ حِ بِ وَ  ك،اِ وبَ قُ عُ  نْ رِ  َك اتِ افَ عَ مُ بِ وَ  ك،طِ خَ َس   َيْساَِفزع

 .مُنلَ االعَ  بَّ رَ  ايَ  مُن،احِ الوَّ  مَ َح رْ أَ  ايَ  النَِّزقُِن، الُغواةِ  َطُُْش  َيْساَثُُِوهُ ََّل وَ  ن،ُْ َِ ائِ الطَّ  َََزُق 

كُ  ة  نَ ِس لْ أَ  ْب ذِّ عَ تُ  ََّل  لَهنَا،إِ  ُُنًاأَ  كَ ارِ نَ بِ  ُتْحِوْق  ََّل وَ  ك،وِ كْ ذِ بِ  َتاََحوَّ  ك،ابِ اَ كِ  يفِ  َََظَوْت  ع

 َُ َْ َخ  نْ رِ  َبَرْت وَ 
ْوِق وَ  ك،بِّ حُ بِ  َخَفَقْت  لوبًاقُ  ََّل وَ  ك،اِ ََّ  يًاأْيدِ  َتُويَّ  ََّل وَ  بِك،ُقوْ  إلى ال

 .وا  ْج أَ  لِاَنَاَل  َك اتِ َل وْ رَ  ىإلَ  َعْت َس  ارًاأْقدَ  ََّل وَ  ِصْفوا ، َك ُْ لَ إِ  اُل اآلرَ  َرَفَعْاها

هِ  َفعُ رْ أَ وَ  ا،نَ اِ اعَ طَ  نْ عَ  اءِ َُ نِ غْ الَ  ىْغنَ أَ  َت َْ أَ  ا،نَ هَ لَ إِ  ََنَاَُ ِعْص  َفَهْب  ا،اَءتِنَ َس إِ  نْ عَ  نَ ُْ الُمنَزَّ  ا

َهاْهُ وَ  ،َك لِ ْض فَ  يفِ  اََ اؤُ َج رَ  اهذَ  ك،اَِ وَ فْ غُ وَ  كَ وِ فْ عَ بِ  انَ ارِ وَ ْج إِ  ىلَ عَ  َغطِّ وَ  اَِك،َس ْح إلِ   جَّ

ِ  ااُنَ ُعُبوِييَّ   َُّ بِ وْ بُ وُ ل
 اهذَ وَ  ك،بِ َض غَ لِ  َك اِ مَ ْح رَ  َسَبُق  َأَثاَرهُ  َتَجاُوِزك، يفِ  َطَمُعنَا اهذَ وَ  ك،اِ

ْفِدكوِ لِ  ااُرََ وَ طِ اْل 
(1)

اُفنَ وْ َخ  هِ ُْ لَ إِ  َيَفعَ  ك،يْ دَ يَ  نَ ُْ بَ  ااُحنَ وَ طِ اَْ  اهذَ وَ  ك،رِ وَ رَ لِ  ااُرََ قَ اِ افْ  َأْبَوَزهُ  ،

 و َ فُ اقِ وَ  َك ابِ بَ بِ  نُ حْ ََ  اهَ  ك،ثِ وْ غَ وَ  َك فِ طْ لُ بِ  اَفَقابِْلهَ  ا،ُانَ َلَواعَ وَ  اَلْهَفُانَ  هِ وهذِ  ك،تِ َسْطوَ  نْ رِ 

َاتَ  اَل فَ   بَّ رَ  ايَ  ،ُنمِ احِ الوَّ  مَ َح رْ أَ  ايَ  ن،ُْ ثِ ُْ غِ اَ ْس مُ ـال اَث َُ غِ  ايَ  ن،ُْ رِ وَ كْ الَ  مَ وَ كْ أَ  ايَ  ن،ُْ بِ ائِ َخ  ُويَّ

(ُنمِ ـالَ العَ 
(2)

.



ْفُد بِالَكْ ِْ: (1)  ْ َلُة. ال  الَعَطاُء َوالصِّ

َُْلةٌ  (2) ََاِي فِي ُرنَاَجاِة الَعْبِد لَِوبِّهِ -هِذِه ُرنَاَجاٌة َجِم ََْزا ُِْخنَا -َأْحَسُن َرا َقَوْأُت بِز َّ َفِضَُلُة َش
َبَعَث بَِها إَِلي

ُِِّد ُ رحمد الَحَسـنِي  َأبِـي َوَقـاَل فِـي آِخِوَهـا: )رِـْن َتْلفِ  -َحِفَظـُه اهللُ -َعَلُم الََيِب َس
ِ
ُْـِو إَِلـى اهلل ُْـِق الَفِق

 َعَفا اهلُل َعنُْه بَِمنِِّه(.
ع
ُِْن ُبوُخْبَزَة الَحَسنِي

ِد ْبِن الَرِ  ُأَوْيٍس ُرحمَّ
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 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

ــــَواِري  َاَكـــ ْ  َوَيـــا َولِي ـــ  َيـــا َشـــَكاتِ  إَلْيـــَك  ــــوبِ  َف ــــَماَا ِ  ُعُي ْ  بِال َّ َْ ــــ َواْلَك

ـــِْ ْ  َْ  َعَلـــ َّ  َوَأْف ـــْب ــْيُ    َوَعـــافِنِ  َفْضـــقً  الَّل ــا َفَج َزاَي َّْ ــ ال ــْد  ِ  َمََلا ِ ـَْوال ــْ  َق َهَج

ِـــــ  َوَأْلِر ْ  ـــــاِ   َيِقين َب ـــــْد  بِالثَّ ـــــ  َفَق ــيُ    َوَه ــكيِك  وإِْبِل ْْ ِ  بِالتَّْش ــ ــْد  َواْلَي ــْ  َق َرَج

ــــيُ   ــــً َأِع اب  ا يف كئيب َْ
ــــطِ ــــ    ْض ـــــــانِ   وِمْ نَ ــــــاِريَ   ُأَع ــــــِْ  َتَب ــــــْ  التََّ يُّ والَل

ــــ  ُ   َوفِ ــــ ــــ  َقَل ــــبُِ   ُأْمِ  ــــاِرلاً  َوُأْص ـــا َشـــِقّيً  َش ـــ  بَِم ـــِ   فِ ـــ َّ  اْلَقْل ـــْد  ِمن  ـــْ  َق َأَل

ــ  ــنِن   َأِغْثنِ ــا-َف ــ  َي ــ -إَِلِه ــَفا َعَل ـــ َش ــــَهقَِ    الـ ـــْذنِ  ـ ـــ  َوَأْنِق ــــدِ  َفَعْزِم ـــَزْ  َق اْنَه

ـــْ   ــُ   َوُت ــا َواْع ــْد  َعمَّ ــُت  َق ـــاَل ً  َجنَْي ـــــنِن    َجَهـ ـــــاِلي  َف ــــــ ِ  ُأَن اَعـ َْ ــــــَدْ  بِالضَّ َوالنَّ

ـــ  ـــِْي َوَلْمِع اِري َوَفْق َْ
ـــَواِهد   َواْضـــطِ ْدِق  َعَل   َش َنَعـ ْ : َوُقـْل -َاِلي ُ  َيا-َفاْقَبْل  الَل 

ـــــْبُل  َو َ  ــــَد  َتـ ــــوءِ  َعْب ــــوَ  ال ُّ ل   َفْه ـــــدَّ ل    ُمَه ْْ ــــ ـــا    بَِط َم ْْ ـــا َوِا ـــهُ  لَِم ـــْد  ِمنْ ــــَجْ  َق َن

ـــــهُ  ـــــُد  َوَلكِنَّ ِاي ِ  َعْب َّْ ـــــ ــــــْد  ال ـــــ  َوَق َعـَز َ  َقـْد  َوالتَّــْوِب  اإِلْصـقَِ   َعَلـ  ُمنِيـبً  َأَت

ــــا َ  َْْب  أ ْ  َوَااَش ــــ ـــــ ياَ   َت ل   اْن َّْ ــــ ــ   ُمَش َْ ِ  إل ــ ــ  اإِلْا ــا ِ  َا ــ ِ  فِ ــَدْ  ُجْمَل اْلَئ

ــاِم  َبْ ــِْ َ  وفِــ  ــــَعَوالِ ُ   الــــ َتْ ــَبُ   بُِجــوِل َ  الطَّ ــــا ـــ الُ  َي ـــوَّ ـــلِ  َج ْ  بِاْلَفْض َْ ـــ واْلَك

َْْغِْْق  ا ِِمـــ (ُصـــُكو َ ) َفْضـــقً  بِـــهِ  َفـــ َْ ــ   َج ــْد -َفُتْمِ  ــْت  َوَق ــَااِليَّ  َأْلَم ــَدْ -ُف َكاْلَع

لِ  وَأْنِعــــ ْ  ْْ ــــ ـــــَعْفِو  بَِب ــــُد  اْل ــــن   َفاْلَعْب ُ   الَْســـَم  بَِتْوِايـــد َ   ُمْعِل َجـــَزْ  ْد َقـــ َوبِـــاْلَ 

ــــقَ  ُْ  َربَّ  َف ــــ ــــُد  اللِ  َغْي ــــ ْ  ُيْعَب ــــنْ  َل ـــِْ َ   َيُك ـــ  لُِيْش ـــدِ  فِ ْ  و َ  شـــيئً التَّْوِاي َْ ـــ َج

ــــَك  ُجــــ تِــــ الَّ  َوتِْل ْْ ْْ ِ  َكافِْاً  بَِها   ِهجــــًَ َ   َ ءَ اَقــــلِ  وْ َي ـ ْْ  فِـ  بِالش  والــَعَج ْ  ِب الُعـ

ـــا ـــ  َفَي ُْ  َرب  ـــ ـــ  َاق  ـــا ِ  لِ ـــ  َرَج ــوُ    َوُمنَْيتِ ــ  َأُم ــدِ  َعَل ــا التَّْوِاي ــِديَّ  َي ــن َعْ  ُمْ  ال
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ْمَل  بِهِ   َواْجَمَعــــنْ  َوالَْهــــَل  الْو َلَ  بِــــهِ  َوَأْنِقـــْذ  ْ ِ   بِالَْاَباِب  الشَّ َواْلَ َشـْ  َوالَلَّ

ــــل   ــــ  َوَص ـــــِْ  َعَل ـــــْيَّ  َخْي ــــد   البـَ ََ ْ ا َأْتَبــــاِعهِ  ِسْلــِك  يف َوَمنْ -َوَسـل  ْ   أام ْنـَت
(1)

ََنَا ِصمَّ ََ وَ  ا،نَ ائِ طَ ْخ أَ  نْ عَ  اََ وَ اظِ وَ ََ  َب جُ حْ نَ فَ  نَ يْ ورِ وُ غْ رَ  انَ لْ عَ جْ تَ  ََّل  ،يهِ لَ إِ   نِ عَ  آذا

 ُنَ وعِ دُ خْ رَ  انَ لْ عَ جْ تَ  ََّل وَ  ويِهم،هُ ُج وَ  اآلَخوينَ  ِب ارِ جَ تَ  امَ رَ أَ  َُوَارِ فْ تَ  ََْغلَِق وَ  ،ِح ائِ َص النَّ 

 انَ لْ عَ جْ تَ  ََّل وَ  ،ةِ قَ الثِّ  َف وَ َش  قع حِ اَ َيْس  ََّل  نْ مَ بِ  َق ثِ ََ وَ  ،قِّ الحَ  نِ عَ  ِعدَ اَ بْ ََ وَ  ، ِ اطِ البَ  يف عَ َدفِ نْ نَ فَ 

َ طِ عْ نُ فَ  ينَ وِ بِّ رَ اَ رُ 
 قَّ الحَ  اهَ لَ  َض وِ اَ فْ ََ وَ  ا،هَ اَِ وَ قْ أَ  نْ عَ  اهَ بِ  ىالَ عَ اَ ََ وَ  ا،هَ لَ  َس ُْ لَ  ارَ  َسنافُ َْ أَ  ي

 ا،نَ لَ  َس ُْ لَ  ارَ  َب ِص اَ غْ ََ وَ  ،ةِ وَ ْس القَ  إلى َََس أْ نَ فَ  مُنَ الِ ظَ  انَ لْ عَ جْ تَ  ََّل وَ  دا ،بَ أَ  اَل مَ الرَ وَ  مًا،ائِ يَ 

هُ  غَُوَا وَسلَب  َْ  حقَّ َ ِض قْ نَ فَ  ُنَ لِ اِش فَ  نالْ تجعَ  ََّل وَ  ،ةِ يَّ وِ الحُ وَ  ارةِ وَ الرَ  يف وعَ وُ الم
 اَتناَُ َح  ي

 ةِ لَ وْ قَ  نْ عَ  ُعَف ْض نَ فَ  اءَ نَ بَ ُج  ناتجعلْ  ََّل وَ  ،اٍح فَ كِ  اَل بِ  اتِنااعَ َس وَ  ،ةٍ الَ َس رِ  اَل بِ  انَ ارَ يَّ أَ وَ  ،ةٍ ايَ غَ  اَل بِ 

 انَ لْ عَ جْ تَ  ََّل وَ  َم،دَّ قَ اَ ََ   ْ أَ  انَ لَ  يغِ بَ نْ يَ  ُث ُْ َح  ََاََواَجعَ وَ  ، ِ اطِ البَ  ةِ رَ اوَ قَ رُ  نْ عَ  َل اذَ خَ اَ ََ وَ  ،قِّ الحَ 

َب  ،نَ يْ دِ اِس َح   ِم لِنِعَ  َفنََاَعذَّ
ِ
َ ِض قْ ََ وَ  ا،نَ ُْ لَ عَ  هِ وِ ُْ َخ  نْ عَ  َََاَعاَرىوَ  ا،ََ وِ ُْ غَ  ىلَ عَ  اهلل

 نَ ُْ بَ  اَرنايَّ أَ  ي

 وَ  و  َش 
ولبُ قْ رَ  وآَخ وَ  ،عٍ اقِ

(2)
.

 وُ فِ غْ يَ  ابًّ رَ  انَ لَ   َّ أَ  انَ مْ لِ عَ  حُُث   ،قْ عَ بِ  اكَ ََ وْ عَ يَ  دْ قَ فَ   ،هْ جَ بِ  اكَ نَ ُْ َص عَ  دْ قَ  انَّ كُ  إ ْ  ي،هِ لَ إِ 

  انَ طْ وَّ فَ  دْ قَ  انَّ كُ  إ ْ  لهي،إِ  ي،الِ بَ يُ  ََّل وَ  انَ لَ 
 هِ وَ  ك،ُْ لَ إِ  اهَ بِّ َح أَ بِ  انَ رْ سَّ مَ تَ  دْ قَ فَ  َك اِ اعَ طَ  يفِ

َ
: ي

. (كَ دِ نْ عِ  نْ رِ  قِّ الحَ بِ  ْت اءَ َج  ُرُسَلَك   َّ أَ وَ  ،َت َْ أَ  َّلَّ إِ  هَ لَ إِ  ََّل   ْ أَ  ةُ ايَ هَ َش )



ُِِّد ُ  (1) ُِْخنَا َعَلــُم الََيِب َوالرَِاــاِب َســ ــْرَوى الَبلَُِغــُة َأْرَســَلَها لـِـي َفِضــَُلُة َشــ ََّ « َأُبــو ُأَوْيــسٍ »هــِذِه ال

ُِْن َفَقْط َوُهَما:رحمد الحَ  َُْا ْلُاَها بَِب ، َفَذيَّ ع
 َسنِي

ـــــنَّ َرَجــــا ِ  فِــــ  الَكــــِْْيِ  َوَفْضــــِلهِ 
ـــّ ْ  َولكِ ـــلَّ َغ ـــِ  ُك ـــ  الَ ِزْينَ ــــْن َنْفِ  ُع َع  ْ ـــ ُيَف

ـــنِْ   َعَلـــ  الَعْبـــِد ِمـــْن َمـــْوَ ُ  َســـابُِ  نِْعَمـــ    ْ  َغ َْ ـــُك ْْ َوإِْ  َيْش ـــْاَج ْ  ي َْ ـــبِ ـــنِْ  َيَْل َف

(2) . ْرَوى للَحَسِن الَبْصِو ُِّ ََّ  هِذِه ال
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 هِ وَ  ،َك ُْ لَ إِ  اَضهَ غَ بْ أَ  انَ كْ وَ تَ  دْ قَ فَ  ،اِت قَ بِ وْ مُ ـال اِب رَ تِ ارْ بِ  اكَ نَ ُْ َص عَ  دْ قَ  انَّ كُ  إ ْ  ي،هِ لَ إِ 
َ
: ي

(ااَءََ عَ يُ  َك لِ ْض فَ بِ  َأِجْب وَ  ا،ََ اءَ َج رَ  َك ُْ فِ  ْق قِّ َح  ي،هِ لَ إِ  ايَ  اُو  ِخ أَ وَ  ،(َك بِ  اكُ وَ ْش اإلِ )
(1)

 . 

ةَ  َلنَا ُييْ ارْ  ي،هِ لَ إِ ) ْقناوَ وَ  ك،ائِ دَ عْ أَ  ىلَ عَ  اْلَروَّ  انَ ُْ لَ عَ  ْل زِ َْ أَ وَ  ََْصِوك، اِت بَ جِ وْ رُ  ىلَ إِ  فِّ

 نَ ُْ مِ لِ ْس مُ ـال َعَثَواِت  َأقِ َّ  مَّ هُ اللَّ  ُوا ،فِ ََ  وَ ثَ كْ أَ  انَ لْ عَ اْج وَ  ك،دِ ُْ يِ أْ تَ وَ  َك َِ وْ عَ بِ  اْرُدْيَاوَ  َاك،ُنَ رِ َس 

  ُقًاقِ حْ تَ  ك،ايِ بَ عِ  نْ رِ 
ِ
  َضبََك غَ  انَ ُْ فِ  َََوى َأ ْ  َ  بْ قَ وَ  ك،اِ مَ لِ كَ  ءِ اَل عْ إِ  يفِ  انَ الِ رَ آل

ِ
 ارِ َص اِ َْ َّل

قِّ الحَ  ىلَ عَ   ِ اطِ البَ 
(2)

 ةُ وَ عْ يَ  هُ لَ وَ  ،قع الحَ  هُ دُ عْ وَ  نْ رَ  ايَ  ،ةِ الَ دَ العَ  ىلَ عَ  رِ وْ الجَ  ِب َتَغلع وَ  ،



ــِديِد فِــي َرَعــالِِم الاَّْوِحُــِد( )ص: (1) َرــِة كَِاــاِب: )الَقــْوِل السَّ ََْاَهــى رِــْن ُرَقدِّ ــَف َتْفَهــُم 3/4اِ ُْ (، َو)َك

ـــَدَتَك؟( )ص: ُْ ـــةُ 3/4َعِق ْبَع ـــُة  ( الطَّ َُ
ـــُة الثَّاَِ ْبَع ـــاِء، َأِو: الطَّ َُْض اِر الَب ـــدَّ ـــاِح بِال ـــُة النََّج ـــى، َرْطَبَع الُْوَل

ُُْووت10/11)ص: َُِّة بَِب  ُلْبنَاَ ، كاَِلُهَما لَِراتِِب هَذا الاَّقويِظ.-( رِْن َرْطُبوَعاِت َياِر الُرُاِب الِعْلِم

ِو َقِديمًا  َوَصْوَلُة الَباطِِ  َوَحْبُلُه َقِصٌُو قَِصوَ ( 2) ََ ُُْن الَب َأَجِ  الظَّالِِم َوإَِّلَّ َفَأْيَن فِْوَعْوُ  َوَقْوُرُه، َوَفَواِع

 َوَحِديثًا؟. 

ة  ُأْخَوى، َوَلـْن َيُرـْوَ  َلــهُ  ِوَق َلـُه َشْمٌس َروَّ َْ َفْجـٌو، َفنَُقـوُل  َيُظنعوَ : َأ َّ اإِلْساَلَم َلْن َتْعُلَو َلـُه َراَيٌة َوَلْن ُت

َُْن لُِلَغــِة الُقــوآِ : للُمهَ  ــا ُأوزوَ  َولَِســائِِو الـــُمنَاِوِش ى «اْخَســْأ َفَلــْن َتْعــُدَو َقــْدَركَ »نْــِدِس َزَكِويَّ ، َفَقــْد َعــوَّ

. َأِخي َرْوَوا ُ  َُّاِل َرْوَواُ  الُرْوِي ُع   :َعْوَرَتُرم َكاتُِبنَا اللَّبُُِب، الُْسَااُذ الَحبُُِب، َصاِحُب الَقَلِم السَّ

ـــــــالِ َرفَ  َب لِ ََع ُْ ـــــــ َْْ  َيْع ـــــــ ـــــــُتْ  َش  ْع

  

ـــــــالُ   ـــــــزُّ اْلَعَت ـــــــنَّْفِ  واْلِع ـــــــُموُف ال  ُش

 
 

 بَِقْولِي:-ُرَاَمثِّال  -َوَأُقوُل للُمَهنِْدسِ 

ِ اْلَ َيــــــاَ  َنِعيمــــــً َْ  َواِهـــــ   َمــــــْن َيـــــ

  

ــــــا  ــــــِه ُمِقيَم ــــــلُّ فِي ََ ــــــ   َي ــــــْيَ  َيْفنَ  َل

  ْْ َْْقَِلــــــــ ــــــــ ء   َف ــــــــلُّ َش ــــــــِد اللِ ُك  بِي

 

ـــــا   ـــــاَي اَ  َفِهيَم َْ ـــــ ـــــْد َن  َأَخـــــا اْلَعْقـــــِل َق

اُب   َْ ـــــــ ـــــــاِ  إِ َّ َس ـــــــاُل اْلَ َي ـــــــا َجَم  َم

 

ُ  اْلَعْقـــــَل ِمـــــْن َاَمـــــاُ  َســـــِقيَما  ُْ  َيْتـــــ

ا     َْ ـــــــــــ ور  َوَبْهَجـــــــــــ   َواْنِش ُْ  َفُ ـــــــــــ

 

 َبْعــــــَدَها َتْكَتِ ــــــ  النُُّفــــــوُ  ُهُموَمــــــا 

اِعَو َعنَاُكْم َيا َأِخي َرْوَواُ    ََّ َُْن َقاَل:َوَكَأ َّ ال  ِح

ُ  َأْنــــَت َفَمــــْن َيُكــــو    إِْ  َلــــْ  َتُكــــْن للَ ــــ

 

َناَيا َعــاكُِفو (  اِ  الــدَّ اِب َلــذَّ َْ ــ  ِمْ ــ
ــاُ  فِ  )َوالنَّ

 
 

ُِْت رَِن الَرارِِ ، َوالَعُجُز غُُو َروُزوٍ .  =                                                                                  َصْدُر الَب



  

35 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى  

 يفِ  هُ لْ غِ ْش أَ فَ  ،ءٍ وْ ُس بِ  نَ ُْ مِ لِ ْس مُ ـالوَ  مَ اَل ْس اإلِ  ايَ رَ أَ  نْ رَ وَ  مَّ هُ اللَّ  ،الِ حَ مِ ـال دُ يْ دِ َش  وَ هُ وَ  ،قِّ الحَ 

 رْ دُ اقْ وَ  ،َك تَ أَ طْ وَ  هِ ُْ لَ عَ  يْ دُ اْش وَ  ،هِ وِ ُْ بِ دْ تَ  يفِ  هُ وَ ُْ رِ دْ تَ  ْ  عَ اْج وَ  ،هِ وِ حْ ََ  يفِ  هُ دَ ُْ كَ  يْ يُ ارْ وَ  ،هِ ِس فْ ََ 

(وِ ائِ َص مَ ـال أَ وَ ْس أَ  هُ لَ 
(1)

. 

 لَ إِ  َ  َس رْ أَ  فقدْ  :ُد عْ بَ  امَّ أَ 
َّ
 ،الِ َُّ السَّ  مِ لَ القَ  وذُ  ي،كِ الزَّ وَ  يكِ الذَّ   ُذِ ُْ مِ لْ تَ وَ  يِخ أَ  ي

رِع يِّ الوَّ وَ  ،اضِ َُّ الفَ  وِب لُ ْس الُ وَ   اُب نَ َج  ،الـِمْصَقع يُب يِ الَ وَ  ع،دِ بْ مُ ـال ُب اتِ الرَ  ،الالَّ

 ََّ ََّ وَ  د،ُْ عِ البَ  رِ وْ الغَ   ُذِ  ، ُِّ يِ وْ الرُ  ا َ وَ وْ رَ  اذِ اَ ْس الُ  ، ِّ َج الَ  ِ  ُْ ال  ُب احِ َص  ،دِ ُْ عِ السَّ  وِ أْ ال

  ُذِ الَّ الَراتُِب  ،دِ يْ دِ السَّ  ايِ ََ الزِّ وَ  ،ايِ قَّ الوَ  ع ِ َْ مِ ـالوَ  ، ِ ُْ لِ الصَّ  مِ لَ القَ وَ  ،ةِ فَ ُْ نِ ـمُ ال  ِ اْلُجمَ 
 

 : ةٍ يَّ وِ نَ ثْ رَ  وِ ُْ غَ  نْ رِ  ةُ غَ اَل البَ  هُ لَ  دُ جُ ْس تَ 
 ،هِ حِ ُْ حِ ْص تَ وَ  ،هِ ُْ فِ  وِ ظَ للنَّ  (هِ يْ وَ بَ ُْ ِس  ىلَ عَ  ةُ ايَ نَ الجِ ): اَبهُ اَ كِ

  ُج وِ خْ اَ ْس يَ وَ  ،اِهِ فِطنَ  اءِ كَ ذَ بِ  هِ اِ عَ َصنْ  عِ يْ دِ بَ  نْ رِ  نَ ارِ الرَ  طُ بِ نْ اَ ْس يَ ): َ  ُج الوَّ  ُت يْ أَ وَ فَ  ،هِ ظِ يْ وِ قْ تَ وَ 
 

فهِ  وِ حْ بَ  يف صًاائِ غَ  فِْرَوتِِه، قُِِق بِدَ  فِْطَوتِهِ ِ  َجلُِ نْ رِ  َض ارِ الغَ    َرَعاٍ ، ُيَررِ  على تصوع
 



َُْن َقاَل: )َكثُِوا  َرا يُروُ  الَباطُِ  َأْهال  للَهِزيَمِة، َلرِنَُّه ََّل َيِجُد َرـْن ُهـ = اُي ِح َو َأْهـٌ  َوَصَدَق الُْسَااُذ الَعقَّ

ـُبَهاِت َأْ  َتْوَفـَع  َع : )اْصـبُِووا َفـاَل ُبـدَّ لل ُِْه(، َوَقْبَلُه َقاَل الَحـافُِظ ابـُن الَجـْوِز ُِّ َْاَِصاِر َعَل َرْأَسـَها فِـي لاِل

اُلوَ  ُكُثٌو، َوََّل َيْخُلـ جَّ ََْت َرْدُروَغة ، َوللَباطِِ  َجْوَلٌة َوللَحقِّ َصْوَلٌة، َوالدَّ و َبَلـٌد َبْعِض الَْوَقاِت، َوإِْ  َكا

ْلَطاِ (.  ِة السع ْن َيْضِوُب الَبْهَوَج َعَلى رِْثِ  سرَّ  رِمَّ

اِيُق ََّلَح فِي الُُفِق وَ   َوالَفْجُو الصَّ
ِ
ُْنَنَـا، َوهلل َُْن َب اِـي َتْفَضـُح الــُمنَْدسِّ َوْت كَِااَباُتُرُم الَّ ََ ََْا َو، ِعنَْد َرا ا ََ ََْا ا

 َيرع الَقائِِ :

ـــــــْاً  وَ  َفْج ُْ ـــــــ
ـــــــاِ  َينَْتَِ ـــــــو اإلْنَ   َبنُ

 

ـــــــَباَبا  ـــــــُِْق الّض ـــــــَوْهِ  َيْئَت ـــــــِل ال  بَِلْي

ُتُه وَضــــــــاءً   ــــــــعَّ ــــــــْت َأِش ــــــــْد َ َا  َوَق

 

 اْنَطَلَقـــــــــْت ِشـــــــــَهاَباَوإِْرَهاَصـــــــــاُتُه  

ــــعوب علــــ  هــــدا   ــــدًا تمشــــ  الش  غ

 

ـــــــــــا  ـــــــــــدوها ركاب ـــــــــــور الل ي   ون

 
  

َهَد َثَمَوَة الَوَفاِء، َوالنَّْصـِو، َوالنََّجـاِح، َوالنََّجـا َوَلنَا َْ ََ َََوى َو ِة، ِعنْـَد َرَع الَفْجِو َرَواثُُِق َوُعُهوٌي، ََّل ُبدَّ َأْ  

ََُّة. َََوى كَِااَبُرم َيْغُزو الـَمْرَاَباِت الَعاَلِم  َرا 

ََْاَهى (1) ُِْو( )ص: اِ ُِْو فِي َرنُْظوَرِة َقَواِعِد الاَّْفِس ِو الَعبِ َْ ََ َرِة كَِاابِي: )  (.24رِْن ُرَقدِّ
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ُْ ِ  رِن َأْبَهَج وَ  رعاٍ ، ُرحسن امِ يَّ أَ  نْ رِ  َأْحَسنَ   إِياَها ُرويِعًا َوَأَراٍ ، صحةٍ  ظِ ِّ  يف أراٍ ، َ

 َفَاواِت  نْ رِ  ولِ قُ للعُ  وَ حَ ْس أَ وَ  َأْلَحاظ، َغَمَزاِت  رِنْ  وِب لُ للقُ  َأْخَلَب  َأْلفاٍظ، َأْصَداَف 

ََّ  َيحُرمُ  أرَثال، ُعُقويَ  اهَ نِ اِس حَ رَ  نْ رِ  مًااظِ ََ  اظ،قَ يْ أَ  ََواِعَس  أجفا ٍ   أْشَباهٍ  َعِديَمةُ  هاأ

 وُب لُ قُ  اهَ اِريِ وَ ََ بِ  َوَتَاَسلَّى َمَحاِلِو،ـْالوَ  َمَحافِ ِ ـْال ُصُدورُ  ائِدَهاوَ فَ بِ  َتَاَحلَّى وَأْرَثال،

َُّدُ  ،وِ اِل الحَ وَ   ُايِ البَ  فاتِوِ  و ِ طُ بُ  يفِ  َأَوابُِدَها َوُتَق  يفِ  اَََواِهُضهَ  وَتطُِوُ  ِف،ائِ حَ الصَّ وَ  الدَّ

ََّ  سِ وْ ؤُ رُ    الاَّنَائِِف، ُظُهوروَ  ِق اهِ وَ ال
َ
 َرَهابَِّها، َرَداِرِج  فِي النعْرَب  اَح يَ الوِّ  ُتَواكُب  َفِهي

ْقَش  مَ اقِ رَ الَ  ُتَزاِحمُ وَ  ََّ وَ  اْلِمْصَقعَ  َُب طِ الخَ  جع وَ حْ تَ وَ  َرَدابَِّها، ايِِق َض رَ  يفِ  الوع  وَ اعِ ال

 فَ وَّ َص اَ رُ  اءِ نَ ثْ أَ  يفِ  ا،هَ اجِ رَ يْ إِ وَ  اهَ اجِ رَ يْ إِ  ىلَ إِ  ُمْفلَِق ـْال
  ا،هَ اجِ رَ يْ أَ وَ  اهَ اتِ

ِ
 ىلَ عَ  اهَ الِ مَ اِ ْش َّل

 لةَ اَل َج  ااهَ فَ كَ وَ  ،الِ مَ الرَ  َأَردِ  ىلَ عَ  اْلَجْوَيةِ  يفِ  اهَ ئِ ُاَل اِ اْس وَ  ،الِ الجمَ وَ  نِ ْس الحُ  ِب ُْ الِ َس أَ 

  اَب اَ كِ  أ َّ  َفْخٍو، َفَخاَرةَ وَ  َقْدٍر،
ِ
 مِ جَ العَ  ىلَ عَ  ْت لَ زِ َْ أُ  ياِ الَّ  ب،اْلُراْ  ُف وَ ْش أَ  وَ هُ وَ  -- اهلل

لِِه، طِوالهِ  ائُب وَ تَ  المفصَّ ِ  ِوشاِحها نْ رِ  َيْعوُ  لم-،بوْ العُ وَ  َتاِجهِ  رِنْ  وَّل وُرَفصَّ

عِ ـْال لِِه، ُرْجَملِهِ  َرفاِرُق  ُمَوصَّ ُِّهِ  َكالَمَ  َوَأ َّ  وُرَفصَّ  هِ بِ حْ َص وَ  هِ آلِ وَ  هِ ُْ لَ عَ  اهللُ  ىلَّ َص -ََبِ

َُاًَا، َوَأْكَمُلُهمْ  لَِساًَا، اْلَعَوِب  َأْفَصُح  َوُهوَ -مَ لَّ َس وَ   الَقْولِ  إِيَضاِح  فِي وأرَجُحُهمْ  َب

ُِوهِ  َوإِْصَداِرِه، إِيَوايِهِ  فِي َيْخُ   َلمْ -رَُِزاًَا َِ ََْذاِرِه، وَتبْ حوزُ يَ  ةٍ غَ اَل بَ وَ  ٍب ولُ ْس أُ  نْ رِ  َوإِ

ْبِق  َقَصَب  ا از،اإِلعجَ  َصنَْعةِ  فِي اْلُحْسنِ  َأَردِ  على لِيوْ اَ َيْس وَ  ،ازِ اإليجَ  َحلَبةِ  يف السَّ  أرَّ

(وكًالُ ْس رَ  َلِحبًا النَّهُج  هذا فُه ُوِجدَ  َفَقدْ  اْلرَِااُب 
(1)

.

 ارَ  دَ نْ عِ وَ  وا ،ُْ َخ  اهللُ  اهُ زَ َج  هُ اُ ْح وَ اَ اقْ  ارَ   ِّ رُ بِ  ذَ َخ أَ فَ  ،وِ َص البَ  نِ عَ  دَّ ََ  ارَ  ُت حْ حَّ َص وَ 

  ىلَ عَ  وَّ َص أَ  هُ ََّ أَ  َّلَّ إِ  ،غِ ُْ لِ البَ  اِب اَ الرِ  اهذَ   ِ ثْ مِ ـلِ  مَ دِّ قَ أُ  أ ْ  ِهبُت  اَب اَ الرِ  ُت مْ اَ َخ 
ِ  ،َك ذل

. هِ ُْ لَ عَ  دُ َس ُأْح  ََّل  عٍ ِل وْ رَ  يفِ  ُت عْ قَ وَ فَ 



، رِْن َرْطُبوَعاِت: َياِر الِفَرِو.1/13اَظْو: )َرْجَمَع الَْرَثاِل( ) (1)
ِّ
َُْداَِي  ( للَم
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مُ  ياَِ ُأرَ نُُزوَّل  ِعنَْد َرْغَباِِه فَ  وُ  ال  ِرْج  ُأَقدِّ  ؟أفعُ   اراذَ : ال  ائِ قَ  يِس فْ ََ  مُ لِّ كَ أُ وَ  ى،وَ ْخ أُ  َوُأَؤخِّ

مُ    ةٌ غَ اَل بَ  َوَصاَل َوَجاَل، ،ايَ عَ أَ وَ  ايَ َج أَ وَ  بُهُ احِ َص  هِ ُْ فِ  عَ دَ بْ أَ  اٍب لِراَ  َأُأَقدِّ
 ازٌ جَ يْ إِ وَ  ،ا ِ َُ البَ  يفِ

ََّ  وَ هُ  َب اتِ الرَ   َّ إِ : ُت لْ قُ  اذَ إِ  ةَ غَ الَ بَ رُ  ََّل وَ  ،الِ قَ مَ ـال يفِ   ،هِ مِ لَ قَ بِ  ةَ غَ اَل البَ  ُيَوقُِّص   ُذِ الَّ  ُص خْ ال

 وِب لُ قُ  ىلَ إِ  ُ  ُخ دْ يَ وَ  َّل ،اَل َح  وا  حْ ِس  اهَ نْ رِ  غُ وْ ُص يَ وَ  ،هِ اعِ وَ يَ وَ  هِ ايِ دَ رِ وَ  هِ وِ بْ حِ بِ  اهَ بِ  ُب عَ َيلْ وَ 

  هِ ُْ بِّ حِ رُ 
َُُصوِصَها هُ لَ  ايَ قَ نْ تَ   ْ أَ  َّلَّ إِ  ةُ غَ اَل البَ  ِت بَ أَ وَ  ،ا ٍ ذَ ئْ اِ اْس  وِ ُْ غَ  نْ رِ  ،بُِفُصولَِها َوُفُصوِص 

َََها، هُ لَ  ْت مَ لَّ َس وَ  َََها،وَ  ِعنَا   :(الِقنِْدياَل  وافَأْطِفئُ  النَّهارُ  َطَلعَ ) َعنَا

 [الَكاِملِ  ِمنَ ]

ــــ ْت َلَعــــطَ   ِرَ لــــوَ لِ   ِ اَيــــَد الهِ  ُ  مْ َشــــ هِ بِ

  

ــــأَ وَ   ــــلَ   َب ــــُ  وَ  اَه ــــالكَ  ْص ــــوْ  الِ َم  َ  ُأُف

 
 

ََّ وَ  اِهِ  مِ اَل ْس اإلِ  وزِ رُ رُ  نْ عَ  اعِ فَ للدِّ  َح ُْ ِص الفَ  هُ مَ لَ قَ  وَ خَّ َس : ا ُ وَ وْ رَ  ُ  ُْ ال  َف قَ وَ وَ  ،َوَأئِمَّ

 رَ  مِّ َش الَ  يِ وْ الطَّ كَ 
 قَ   َُّ رِ وَ هْ الجَ  هُ تَ وْ َص  عًاافِ

 ُب اُ رْ ََ وَ  و َ بُ اُ رْ تَ  ةِ اَح السَّ  يفِ  مرُ بِ  بًاَح وْ رَ ): ال  ائِ

  دا  غَ   َّ إِ »وَ  ،امُ يَّ الَ  مُ رُ نَ ُْ بَ وَ  انَ نَ ُْ بَ وَ 
 ج،لَ بْ أَ  قع الحَ وَ  م،اَل عْ أَ  انَ لَ وَ  ام،زَ قْ أَ  مْ رُ لَ  ،«يٌب وِ قَ  هِ وِ اظِ نَ لِ

 :ِق هَ الزَّ  ىلَ إِ  هُ وُ ُْ ِص مَ فَ  َج وِ هْ بُ وَ  َف وِ ْخ زُ  امَ هْ رَ   ِ اطِ البَ  ا ُ َُ نْ بُ  ومَ دُ يَ  نْ لَ وَ  ج،لَ جْ لَ  ُ  اطِ البَ وَ 

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ] 

ـــْل  ـــو ِ  َفُق ـــدِ  للُعُي ْم ُّْ ـــْم ِ  ال ـــُين   لِلشَّ  أع

  

ــــــا  اَه َْ ُ   َت ــــــ ــــــ    يف بَِ  ــــــعِ  َمغي  وَمْطَل

ََّ وَ    ىلَ عَ  ةُ ايَ نَ الجِ )وَ  ،( ُِّ ارِ خَ البُ  ىلَ عَ  ةُ ايَ نَ الجِ ): هِ ُْ ابَ اَ كِ  دٌ َح أَ  ُ  هَ جْ يَ  ََّل : ا ُ وَ وْ رَ  ُ  ُْ ال

 ََّ  عِ افِ ال
ِّ
 دْ قَ  وَ هُ فَ  اثًا،ََ إِ وَ  واًَاُذكْ  كِبارا ،وَ  ارا  ِصغَ  ،نَ ُْ فِ قَّ ثَ مُ ـال اِت قَ بَ طَ  ِف لَ اَ خْ رُ  نْ رِ  ،(ي

 هُ نْ عَ  ُل أَ ْس تَ  ََّل  ُث ُْ حَ بِ  ،مٍ َعلَ  ىلَ عَ  ارٍ ََ  نْ رِ وَ  ،(ََْبِك  قَِفا): نْ رِ  وَ هَ ْش أَ  ،ة  عَ اِس وَ  ة  وَ هْ ُش  زَ وَ ْح أَ 

 نْ عَ  اعُ فَ الدِّ  و ُ رُ يَ  ارَ  دَ نْ عِ  ماَُّ ِس  ََّل وَ  وا ،بَ َخ  هِ وِ رْ أَ  نْ رِ  هُ دَ نْ عِ  َت دْ َج وَ وَ  َّلَّ إِ  ئًااِش ََ  وْ لَ وَ  بًايِّ أَ اَ رُ 



  

سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  38 

 :هُ تُ وَ هْ ُش  ْت ارَ َس  ا،هَ ارِ رَ إِ وَ  اهَ رِ دَ ْص رَ وَ  ةِ غَ اللع  مِ اَل عْ أَ  نْ رِ  مٍ َعلَ 

 [الَكاِملِ  ِمنَ ]

ـــُهولِ  َرْاـــِ   يف الطَّـــْولِ  يف  وَأْبُطـــ    ال ُّ

  

ـــالبَ  يف  ـــ ِْ ْ  ـــ  فِ ـــ يف اءِ َْ ْ  الَلَّ َنا ل  ُك ـــدُّ  ال

ـــ  ـــالطَّ   فِ ـــَبُ   ِْ ْي  َتنَْثنِـــ : أوْ  اْلَفَضـــا يف َتْ 

 

ــــَدْ   الُغَُلــــو ِ  فــــوَق   لُ  َغ ل  َْ ــــ ــــا ُت  َأْلُ نَ

ــــــــــ    َأَجــــــــــل   يف آَل َ  َنْ ــــــــــلِ  يف   ِجبِلَّ

 

ـــــَد ُ   ـــــالعُ  َت ـــــا أ ْ  بَِلْبِ ـــــَها وَل ُق َتْفطِنَ
(1)

 

 
 

 ويِ رُ الوُ وَ  ،ارمَ ثْ الَ  نَ اِس حَ رَ  َك نْ عَ  عْ يَ وَ  ،وُ مُ عُ  ايَ  ةٍ َُ افِ َص  وآةٍ رِ  امَ رَ أَ  َك َس فْ ََ  عْ َل 

َ  ؛ارهَ زْ الَ وَ 
ِ
ََّ   َّ عَ لَ وَ  ،ارَ َص بْ الَ  ُش هِ دْ يُ  ارَ  اهَ بِ   َّ ل  :اَل قَ  نَ ُْ حِ  ياَِ نَ عَ  وَ اعِ ال

[ِمَن الَبِ ْيطِ ] 

ـــ ـــ اَي ـــ يَ ارِ َب ـــْْ بَ   ِ وْ الَق ـــ اًي ـــْ  يُ  َ  يْ َل  هُ نُ ِ 

 

 اَهـــيْ ارِ بَ  َ  وْ الَقــ طِ ْعــأَ  َ  وْ الَقــ  ِ ِلــَْ تَ  َ   

 :اَل قَ  نْ رَ  اهللُ  مَ حِ رَ وَ  

[ِمَن الطَِّوْيلِ ]

ــــوَ  ــــ لُّ ُك ــــ ئ  ِْ اْم ــــوَ مَ  يرِ ْد َي ــــرُ  عَ اقِ   ِ دِ ْش

 

ــــــــلكِ وَ   ــــــــعْ أَ  هُ نَّ ــــــــأَ   َم ــــــــ ُْ يْ ِس  ا ُ وُ َه

  ْ هِ دِ ْهـــــُج بِ  و َ ُ  اِصـــــالنَّ  هِ ْيـــــلَ عَ  ُْ يْ ِشـــــيُ  

 

ـــــفَ   ـــــقَ   بَ ْْ َي ـــــالنُّ  َل وْ ُب ـــــوَ  ِ  َْل ـــــ وَ ْه  ا ُ َْ َي

  ِ دِ ْشـــرُ  دِ َْلـــقَ  نْ َعـــ هِ ْيـــمِ عْ يُ  هِ ِ ـــفْ نَ  ِوَ َهـــ 

 

ـــــعُ     ْهـــــفَ  نْ َعـــــ ُْ َِلـــــبْ يُ وَ    ا ُ وَ ِســـــ َب وْ ُي

 
 

 :وُ آَخ  اَل قَ وَ 

[ِمَن الطَِّوْيلِ ]

ــــ ِرَ أَ  ــــنْ إِ  لَّ ُك َْ  ا   َ  ــــ ــــعَ  َِي ــــغَ  َ  ْي  ِْ ِ ْي

 

ـــَيعْ وَ   ـــ  َم ـــالعَ  نِ َع ـــ ِ  ْي ـــ يذِ الَّ ـــفِ  وَ ُه  هِ ْي

 

ـــَمْوَأِة  (1) ــِن ال ــي َرَحاِس ــوِل: فِ ــاَف الُعُق ُُْاَها: )إِْتَح ــَم ــي َأْس
اِ ــْن َقِصــَُدتِي الَّ ــُة رِ ــاُت الثَّاَلَث َُ هــِذِه الَْب

ُِْن، َوُسُرْوِ  الطَّاءِ -اْلَعْطُبول(، َو)اْلَعْطُبوُل( َُْلُة(.-بَِفْاِح الَع : )الـَمْوَأُة الَحْسنَاُء الَجِم َ
 ِهي
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ـــَخ  َ  وَ  ـــ َْ ْي ـــ َ   نْ مَ يْ فِ ـــعَ  َِْ َي ـــفْ نَ  َ  ْي ــــَيعْ وَ   هِ ِ  ــــ  َم ــــالعَ  نِ َع ــــ ِ  ْي ــــِخ َْ بِ  يذِ الَّ هِ ْي

 بِ اْ العُ  وٍ ْص ََ  يبِ أَ  لِ وْ قَ  اِب بَ  نْ رِ  ،ةِ فَ ُْ عِ الضَّ  انَ اِ اقَ طَ  رِ دْ قَ  ىلَ عَ  و ُ رُ تَ  ةُ رَ دْ الخِ وَ 
ِّ
 :ي

[ِمَن الَبِ ْيطِ ]

ُْ  ِمْثلـــــ  َطاَقـــــ َ  َلكـِــــنَّ  َاَمـَق  الَّـِذي الَقـْدرِ  فِـ  ُيْعـَذرُ  َوالنَّْمُل   َخافَِيـــــ    َغْيـــــ

ََّ  ابَ أَ  اهللُ  مَ حِ رَ وَ  ِ وْ قَ بِ  ينِ يْ ايِ ُينَ  هُ ََّ أَ كَ  َق مَ قْ مَ ال  :هِ ل

َجزِ ] َّْ [ِمَن ال

ُِ  َاـــاِلي ِرْســـِلَك  علـــ  َمْهـــقً  ـــ ـــــــا َو   الَْينُ ْفَه ـــــــا ُتَكل  ـــــــ ْ  بَِم ُِ  ل ـــــــ ُتطِ

ْفَتَهـــــــــا فَطاَلَمـــــــــا ـــ  َســـْوَق   وُســـــــــْقَتَها َكلَّ ـــنْ  َفًت ـــا ِم ـــ ْ  َاالَِه ُِ  ل ـــِف ُيْش

ِمــــ  َتــــَزْل  َوَلـــ ْ  ْْ ُِ  َوَفــــــــق    َفــــــــ    بُِكــــــــل    النَّــــَوِ َيــــُد  بَِهـــا َت َســــــــْمَل

َفــــــــِِْق  َقـــــــا    َوُكـــــــلَّ  أْذُرُعَهـــــــا  فْدَفـــــد   ُكـــــلَّ  َتـــــْذَر ُ  اْ َتَلـــــْت  َوَمـــــا

َْ َ  َأْبَطــــــَ   َوُكــــــلَّ  ِق  وُكــــــــــلَّ  َوَصــــــــــِْيَم         َوِجــــــزْ  وأْجــــــ َْ أبــــــــــ

ــــــل   ــــــارُ  َمَجاِه ــــــيِهنَّ  َتَ 
ــــــا فِ َبِقـــــ  َقـــــْد  َلار   َرْســـــ ُ    ِلْمنَـــــ       الَقَط

ُْ  بهـــا َلـــْيَ   ـــَوافِ  َغْيـــ ـــِ  والَ ـــَوا ال َّ اِجيِ   ِص َْ ـــ ـــل   الَ  ُِ  وُك ـــ ِزْاِل
(1)

 ة  عَ ابَ اَ رُ : ْ  بَ  ة ،قَ ابَ َس رُ  ََّل  ة  اَوقَ َس رُ وَ  ة ،بَ اهَ ُرنَ  ََّل  ة  بَ اوَ نَ رُ  و َ يرُ   ْ أَ  يغِ بَ نْ يَ  مُ اَل الرَ وَ 

 امٍ هَ بْ إِ وَ  وضٍ مُ غُ  ََّل وَ  اف،وَ جِ اَْ وَ  اٍف وَ حِ اَْ  ََّل وَ  اف،وَ ِص اَْ وَ   ٍ ُْ رَ  وِ ُْ غَ  نْ رِ  ة ،فَ اَص نَ رُ وَ 

ةٍ  عَ رَ  ،مٍ اهَ يْ إِ وَ    ُعوغَ الاَّ  اةِ اعَ وَ رُ وَ  ،ُوِ بِ عْ الاَّ  يفِ  ىلَ ْج أَ  ٍق دْ ِص وَ  ،ِف ْص الوَ  يفِ  ةٍ ُلَ لِ َج  يقَّ
 يفِ

 عَج الَ  اذُ اَ ْس الُ  َ  عَ فَ  امَ كَ  ،مِ الِ عَ مَ ـالوَ  ايِ عَ بْ الَ  دِ يْ دِ حْ تَ وَ  ،ةِ نَ رِ رْ الَ وَ  ةِ نَ رِ زْ الَ وَ  ،الِ وَ ْح الَ 



َُْظْو: )َشْوَح  (1) َُِّة( )ص:ُا َمْقَمِق ََّ ْو 1/7/رقم:12/15ال  َكنـع
ِ
َرـِة الَِيْيـِب َعْبـِد اهلل ُِْخنَا الَعالَّ ـ ََ

ِ ( ل

َباَعِة. ُِْ  للطِّ  الَحَسنِي، رِْن َرْطُبوَعاِت: َياِر الِج
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   ُع يِ وْ الرُ  ا ُ وَ وْ رَ 
 بِ وَ عَ  ا ٍ َس لِ بِ  ،ِب وِ طْ مُ ـال وِ فْ السِّ  اهذَ  يفِ

 
 ٍق اَس نَ اَ رُ  وٍب لُ ْس أُ وَ  ،نٍ ُْ اِ رَ  ي

 عَ رَ  ةِ غَ اللع  ِت رَ َُ  ةَ اَس رَ يِ  ايَ رَ أَ  نْ مَ ـلِ  هُ نْ عَ  ىنَ غِ  ََّل  عًاجِ وْ رَ  و ُ رُ َُ َس  اهذَ  هُ ابُ اَ كِ وَ  ،ٍك اَس مَ اَ رُ 

  نَ ُْ بَ  اهَ لَ  امَ َص فِ اَْ  ََّل  ةٍ َُّ لِ ْص أَ  ا ٍ عَ رَ وَ  ،ةٍ لَ ُْ ِص أَ  طَ ابِ وَ رَ 
َُِّة،  ،هِ يْ وَ بَ ُْ ِس  اِب اَ كِ َوُلَغِة الُمِّ الَعَوبِ

 وَ  هِ ُْ لَ عَ  اهللُ  ىلَّ َص -انَ ُع بِ ََ  مْ هِ ُْ فِ  َث ُبعِ   ُذِ الَّ  مِ وْ القَ  ةِ غَ لُ بِ  انَ يبُ يِ أَ  ُب اُ رْ يَ 
-مَ لَّ َس وَ  هِ بِ حْ َص وَ  هِ آلِ

ةٍ   :ُب ْس حَ فَ  مِ هْ الفَ  يفِ  َس ُْ لَ  ِق ُْ بِ طْ الاَّ  يفِ  َوبِِدقَّ

َجزِ ] َّْ [ِمَن ال

ـــــ    ـــــْ   َفْه ـــــَدُه ْ  لِْم ـــــ ِعن ـــــأَ  نْ ِم  ِْ ْم

 

 يِْ ْجـــــــيَ  ليـــــــهِ عَ   لـــــــ ِ الدَّ  َلفـــــــ ُ  

ــــــقِ وَ   ــــــ: َل ْي ــــــالَ   ُ وْ َك ــــــتَّ  ِْ ْم  هُّ ِ فَ لل

 

ـــــــً  ـــــــ َ  ُمَهيَّئ ـــــــ : َأو ُفِه ـــــــ ل   ِ ُيْفَه

 
 

  ،سِّ الحِ بِ  كُ رَ دْ تُ  ََّل  الِ وَ غْ الَ  اُب َُ َْ أَ فَ 
 سِّ حِ بِ  َّلَّ إِ  َركْ دْ تُ  مْ لَ  ْت كَ رِ يْ أُ  وْ لَ وَ  ،اهَ يِ وْ ُج وُ  مِ دَ عَ لِ

 :اَل قَ فَ  مْ هُ ُض عْ بَ  ةَ عَ النعجْ  دَ عَ بْ أَ  دْ قَ وَ  ،وِ َص البَ 

[ِمَن الَبِ ْيطِ ]

واْلُبــــْو ُ  ْوُل اْلُغــــ
(1)

 َثالُِثَهــــا واْلَعنَْقــــاءُ  

 

ــَماءُ   ــياءَ  َأْس ــ ْ  أش ُْ  َل ــ ــ ْ  ُتْئَل ــ َوَل  نِ َتُك

 
  

 َش  هُ دَ عْ بَ  َس ُْ لَ وَ 
ْ
َ  ؛هُ َُ ارِ قَ يُ  ءٌ ي

ِ
،تَ وَ  مَّ عَ  هُ ََّ ل  وَ وْ رَ  ي  رَ  مَّ

 اَِ
 
 ىلَ عَ  اءَ َج  َرنْ )وَ  ،َلهُ ْص أَ  َزمَ ََّل  ي

 :(هِ ُْ لَ عَ  اَل ؤَ ُس  اَل فَ  هِ لِ ْص أَ 

َجزِ ] َّْ [ِمَن ال

َجــــــعُ  لِ َْصــــــلِ  ْْ َْْلَن  ُي  َســــــَبِ   بِــــــ

 

وَع  َو َ   ُْ ــــــ ــــــَوِ ُلو َ  ُخ ــــــَبِ   َأْق  َس

 
 



َُْظْو: )َبْذَل الـَماُعوِ  لَِداِرِس الَجْوَهِو الـَمْرنُوِ ( )ص: (1) اِعَو ََّل يَ 93ُا ََّ ْعِوُف الُبـْوَم، َرـَع (، َكَأ َّ ال

ا َروُجوٌي. ٌُْو َرْعُووٌف. َوَرَوى َبْعُضُهم: )الُجوي(، َبَدَّل  رَِن )الُبوم(، َوالُجوُي أيض  ََُّه َط  َأ
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 كِ الذَّ  نُ طِ الفَ وَ 
ع
 َفطِنًا َيُرنْ  َلمْ   ْ إِ وَ  ا،هَ ارِ دَ رِقْ  نْ عَ  ُيخَابَوُ  ماََّ إِ وَ  ،هِ اِ نَ طْ فِ  نْ عَ  ُيخَابَوُ  ََّل  ي

ْكِو، مُ دَ عَ  ُف ذْ الحَ  ذِ إِ  ،اُرهُ بَ اِ اْخ  َب َج وَ   ىنَ عْ مَ ـالوَ  اْلُوُجويِ، ابُِق َس  ِف ذْ الحَ  مُ دَ عَ وَ  الذِّ

 :اهَ وِ ُْ غَ  ىلَ عَ  ََّل  ةِ مَ لِ الرَ  ىلَ عَ  وقٌِّف اَ رُ 

َجزِ ] َّْ [ِمَن ال

ــــ ُ  ــــ إِ ْ  َواْلُ ْك ــــعَ  ا َ َك ــــْج مَ   َل  ولِ ُه

 

ـــــــ  ـــــــيُ   ْ َل ـــــــ دِ ِف ـــــــللمَ  عَ امِ ال َّ  لِ وْ ُق

 
 

 

 لِّ كُ  ُوُ مِ الضَّ  إذِ 
 
 ئِ زْ ُج  عًا،ْل وَ  ي

 
 اََ دْ َص قَ  اذَ إِ  هُ نَ ُْ ُِ عْ تَ  كُ وُ اْ يَ  ُمَخاَطُب ـْ الوَ  اَّل ،مَ عْ اِ اْس  ي

َع   َش  َق بْ يَ  مْ لَ فَ  ،ةِ بَ ُْ الغَ وَ  اِب طَ الخِ وَ  مِ لع رَ الاَّ  ِب َس حَ بِ  ُوُ مِ الضَّ  ا َ كَ  اذَ إِ وَ  ،وَل مُ ال
ْ
 ،وِ اهِ للظَّ  ءٌ ي

 هِ  ياِ الَّ  ةُ بَ ُْ الغَ وَ 
َ
 هِ ُْ لَ عَ  لَّ يَ   ْ أَ بِ - مًارْ ُح : وْ أَ  ة ،قَ ُْ قِ َح  وِ اهِ الظَّ  مُ دع قَ تَ  اهَ طُ وْ َش  وِ ُْ مِ الضَّ  امُ قَ رَ  ي

 َُ البَ  ُت رَ النع وَ  -ٌُ  لِ يَ 
 غْ يُ  مِّ عَ الَ  وُ كْ ذِ وَ  ،اٍب بَ   َ وْ يُ  اٍب بَ بِ  صع اَ خْ تَ  ََّل  ةُ َُّ اَِ

 وِ كْ ذِ  نْ عَ  ينِ

 نِ ُْ لَ وَّ الَ  يفِ  وَ ظَ النَّ   َّ أَ ):  ِ ُْ لِ قْ الاَّ وَ  وِ ُْ قِ حْ الاَّ  نَ ُْ بَ وَ  ،وِ ُْ ثِ رْ الاَّ وَ  مِ ُْ ظِ عْ الاَّ  نَ ُْ بَ  ُق ْو الفَ وَ  ،صِّ َخ الَ 

  اَل رِ وَ  ،(اْلَرمِّ  ىلَ إِ  نِ يْ وَ اآلَخ وَ  ،ِف ُْ الرَ  ىلَ إِ  امَ هُ نْ رِ 
ِ
 قَ لَّ عَ اَ رُ  نَّ لرِ  دٌ احِ وَ  اهلل

ةٌ ُوَ ثِ كَ  هِ اتِ
(1)

. 

 

  صع َخ أَ  وُ اهِ الظَّ وَ 
َ  ؛الِ الحَ  نَ رِ

ِ
ََّ  ،نٌ اطِ بَ وَ  وٌ اهِ ظَ  هُ لَ  اَل الحَ   َّ ل  ال

ْ
 هِ ُْ لَ عَ  لَّ يَ  َف ذِ ُح  اذَ إِ  ءُ ي

 ِف ذْ الحَ  ِف اَل خِ بِ  ُ  قْ العَ   ع قِ اَ ْس يَ  ََّل  ،ُ  قْ العَ وَ  ظُ فْ اللَّ  هِ ُْ لَ عَ  لَّ يَ  وَ كِ ذُ  اذَ إِ وَ  ،هُ دع َح وَ  ُ  قْ العَ 

َ  ؛ىوَ قْ أَ  ارَ َص فَ 
ِ
 ا َ كَ  امَّ رِ وَ  ،ِت اَل ُْ ِص فْ الاَّ  نَ رِ  ِت اَل مَ جْ مُ ـال اكِ رَ يْ إِ  ىلَ إِ  عُ وَ ْس أَ  َس فْ النَّ   َّ ل



َََظَوُهْم إَِلى الَ  (1)  َّ َ
ِ
ْلَفـاِظ، َكْسوا  َوَفْاحًا فِي ََّلِم )الـُمَاَعّلِق(، إَِّلَّ َأ َّ َأْهَ  النَّْحِو َيْخَااُروَ  الَرْسَو؛ ل

ــ  بِاْعاَِب
َ
َََظــَوُهم إَِلــى الـــَمَعاَِي َوِهــي  َّ َ

ِ
ــاُروَ  الَفــْاَح؛ ل اِر َوَأْلَفــاِظ الـــَمْعُموََّلِت، َوَأْهــَ  الـــَمَعاَِي َيْخَا

 الـَمْعنَى ُرَاَعلََّقاٌت بِالَفْاِح.



سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى 42

 رِ الِ مَ ـال مِ اِس القَ  ابنُ  هُ دُ َِ نْ يُ 
ع
 :ي

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

ُّْ   َلياليـــــً َأ َّ  الُئ ـــــْا ِ  ِمـــــنَ  َأَلـــــيَ   ــ ــق َتُم ــع   بِ ــُ   َنَف ــن َوُت َ  َعمــْي ِم

ْت  إَذا): اَل قَ  نْ رَ  َق دَ َص وَ   هِ فَ  عٍ ََفْ  باِلَ  َروَّ
َ
َُْف  َكَواَرٌة، ي ْت  إَذا َفَر  ،(بَِضِورٍ  َروَّ

 ََّل  هُ ََّ أَ  ىلَ عَ  ،اةُ َُ الحَ  ِت دَ ُوجِ  اُص َص القِ  دَ ُوجِ  ارَ   ع كُ وَ  ،الٍ ؤَ ُس  ىلَ عَ  ُيعَطُف  ََّل  اُب وَ الجَ وَ 

ََّ بَُن َرا َيْرُاُبُه وَ  ،و ُ وزُ أُ  ايَّ وِ كَ زَ  ُس دِ نْ هَ مُ ـال هُ بُ اُ رْ يَ  ارَ  نَ ُْ بَ  ةَ بَ اَس نَ رُ   وُب لُ ْس أُ  ذْ إِ  ا ُ وَ وْ رَ  ُ  ُْ ال

  لِ وَّ الَ 
 يفِ  وٌب لُ ْس أُ  ياَِ الثَّ وَ  اَّل ،مَ ْج إِ وَ  ُال  ِص فْ تَ وَ  مًا،رْ ُح وَ  اظ  فْ لَ وَ  ى،ن  عْ رَ وَ  اسًّ حِ  و  َُ يُ  يفِ

،لُ عُ   بْ يَ  نْ رَ  نَ ُْ بَ  ا َ اَّ َش وَ  ا،يَّ وَ الثع وَ  ىوَ الثَّ  نَ ُْ بَ  ا َ اَّ ََ فَ  و 
 هُ نُ ِس حْ يُ  مُ دْ الهَ  إِذِ  ؛مُ دِ هْ يَ  نْ رَ  نَ ُْ بَ وَ  ينِ

 الِ ثَ رْ أَ  اءَ مَ ظَ عُ  ىلَ إِ  اُج اَ حْ يَ  هُ نَّ رِ لَ  ٌم،ُْ ظِ عَ  انَ نُ يْ دِ فَ ) اءُ مَ ظَ العُ  َّلَّ إِ  هُ نُ ِس حْ يُ  ََّل  اءُ نَ البِ وَ  ،دٍ َح أَ   ع كُ 

نَ يِ وْ كُ   بِ وَ عَ  امَ هُ دُ َح أَ  ا ِ َُ قِ اَ لْ يَ  ََّل  هِ ُْ لَ عَ  ويُ يُ وْ مَ ـالوَ  ايع الوَّ  اذ  إِ  ،(ايِّ
ع
 بِ وْ غَ  وُ اآلَخ وَ  ،غٌ ُْ لِ بَ  االلَّْهِج  ي

ع
 ي

وَ  هِ مِ لَ قَ  ُب ارِ قَ عَ  ،ة  دَ اِس فَ  اًَابَ لْ أَ  عَ َل رَ  ،عٌ ُْ لِ بَ  النَّْهِج  َوٌة  هُ اتُ ذَ  ا،هَ ابَ َُ َْ أَ  اهللُ  َقْلَقَ   ةٌ ُرَدرِّ ُرَذكَّ

وَ َص رُ ُرَخنََّثٌة  هُ ارُ رَ فْ أَ وَ  ،ةٌ وَ بَّ رَ رُ   وْ لَ  اٍت فَ لَّ ؤَ رُ  ُب اُ رْ يَ  ،ءِ ََّل هؤُ  ىلَ إِ  ََّل وَ  ءِ ََّل هؤُ  ىلَ إِ  ََّل  ،ةٌ غَّ

 ةَ دَ قْ عُ  ،ةِ بَ وَ عْ اَ ْس مُ ـال ِب وَ العَ  عَ رَ  ةٌ َُّ ِس فْ ََ  ةٌ دَ قْ عُ  هُ لَ  ا،هَ قِّ َح  يفِ  ُوا  ثِ كَ  ا َ كَ  مِ حْ الفَ بِ  ْت ََ زِ وُ 

 اهذَ  أَ وَ قْ يَ   ْ أَ  دَ عْ بَ  ارُ هَ نْ اَ َس  اْلُعَقدُ  هِ هذِ  نْ لرِ  ،يِف وِ خْ الاَّ وَ  ِف يْ وِ حْ الاَّ وَ  وِ ُْ ُِ غْ الاَّ وَ  ي ِ دِ بْ الاَّ 

 الَّ  ،ةِ يَّ وِ القَ  ِج جَ الحُ  نْ رِ  مِ ارِ العَ   ِ ُْ السَّ  نَ رِ  هِ ُْ فِ  ارَ  َوَيْقَوأَ  ،َوَأَخَوْيهِ  اَب اَ الرِ 
 نُ ِس ُيحْ  ََّل  ياِ

َ  ؛و ُ وزُ أُ  اهَ لَ ثْ رِ 
ِ
 عكُ  اهَ نُ ِس حْ يُ  ََّل  ةٌ عَ نْ َص  ُف ُْ ألِ الاَّ وَ  ،ةٌ اقَّ َش  ةٌ وَ ُْ ِس عَ : ْ  بَ  ،ة  وَ ُْ ِس يَ  ْت َس ُْ لَ  اهَ ََّ ل

َُ بِ  َل اوَ نَ اَ يُ   ْ أَ  يغِ بَ نْ يَ  امَّ رِ  هُ دَ َج وَ  َف ُْ ِص الحَ  ءَ زْ الجُ  اهذَ  أَ وَ قَ  نْ رَ وَ  ،دٍ َح أَ  َ وْ يُ  َب اَ رْ يُ وَ  ن،يْ دَ ال

ُْنوَ  دِ جَ ْس العَ وَ  ايِ دَ مِ ـال .اللعَج
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  ةُ رَّ الُ  مُ هِ بِ  ْت َُ لِ اُ ابْ  اٌل َض عُ  اءٌ يَ  و َ وزُ أُ  اُل ثَ رْ أَ وَ 
 يفِ   ُوِ ْس يَ  اٌف عَ زُ  مْ هُ مع ُس وَ  ا،ََ وِ ْص عَ  يفِ

ُُ ِس تَ وَ  ،و َ وزُ أُ  ةَ وَ بْ ُح  ح ع اَ َس  ياِ الَّ  ،ةُ لَ ُْ مِ لجَ ا ويُ يُ الوع  هِ هذِ  ْت اََ كَ وَ  ،ءٍ طْ بُ بِ  ىَل وْ مَ ـال دِ َس َج 

أِس. هُ ابَ عَ لُ  َْاَِفا ُِخ الوَّ
ِ
َيَواء  َّل

َباِب، َحَوَشةِ  َماَلاِت ـُل): نْ عَ  ة  ارَ بَ عِ  ،وِ ُْ الخَ  ا ِ وَ وْ رَ  ِب يْ يِ الَ  انَ ُْ ِخ أَ  ويُ يُ رُ  ْت اءَ جَ فَ   الضِّ

ََُفاَثاِت   َوَولُِدا، َيافِعًا الَفصاحةِ  َيرَّ  ُروَتضعٍ  ُك ِّ  رِنْ  اْلِعالَب، َوَحَمَ   اللَِّقاح، َحَلبَة و

ََّلقة حجو يف رضٍ تَ وْ رُ  َُنْبُوعا، َينُْبوعًا الِفطنةِ  َرنَاهَ   وريَ  قد وَوحُدا، رًاوأَ تَ  الذَّ  َف

وعا، َلُدويا   ةِ مَ رْ الحِ  عَ اقِ نَ رَ  َف زَ ََ وَ  َُ ََ اءغَ تِ ارْ  يف َحبْوا   اهَ نْ عَ  ُمَعبِّوُ ـْ ال ُيِسوع  بَِما َفنََطَق  و
(1)

،

 فِ َخ  ِب بَ السَّ  الهذَ وَ  َلواء، يف يِدبع وَ  َخَموٍ  يفِ  يَِ مْ يَ  اهَ ُْ لَ إِ  ُوُ َِ مُ ـالوَ 
َ
 وَ هَ ظَ وَ  ا،أثُوهَ  ي

 ولِ ُص الوُ  و َ يُ   َّ أَ  مَ لِ عَ  ا،َجنَاهَ  َقْطَف  امَ رَ وَ  ا،ِحَماهَ  َل وْ َح  َحامَ  نْ رَ وَ  ا،هَ وُ ثَ كْ أَ  نَ طَ بَ وَ  اأقلعهَ 

َلفكَ  الَعَااي،  ِ ارِ للرَ  َّلَّ إِ  اهَ ُْ لَ عَ  وَف قُ وُ  ََّل   ْ أَ وَ  الَقَااي، َخْوطَ  اهَ ُْ لَ إِ   ينَ ذِ الَّ  الماِلُنَ  السَّ

َق فَ تَ  ارَ  اهَ وِ رْ أَ  نْ رِ  واعُ مَ َج وَ  ،اََّت ََ تَ  ارَ  اهَ َشْملِ  نْ رِ  وامُ ظَ ََ   سِ وْ قَ  يفِ  واقُ بْ يُ  مْ لَ فَ  ،وَّ

 ِمِعُنَ جْ مُ ـالكَ  مَ وْ الَُ  اُس النَّ وَ  ْهَزعا،أَ  ا ِ قَ يْ اإلِ وَ  ا ِ قَ تْ اإلِ  ةِ اََ كِنَ  يفِ  ََّل وَ  عا،َرنْزَ  ا ِ َس ْح اإلِ 

اتِ  اُعدِ قَ تَ وَ  ،مْ هِ اتِ بَ غَ رَ  اُصوِ قَ تَ  ىلَ عَ    كَ وَّ َح   ْ إِ وَ  از،جَ يْ اإلِ  دَّ َح  زَ اوَ َج  امَّ عَ  م،هِ همَّ
 هِ قِ ُْ فِ لْ تَ  يفِ

ِ عَ رَ  َعَموَ  َرنْ  ةِ بَ غْ رَ  نْ رِ  هُ دُ اهِ ََ َُ  ارَ  َّلَّ إِ  از،جَ عْ اإلِ  ةُ لَ ِس لْ ِس   َلَح وْ أَ وَ  ا،اهَ َُ ْح أَ وَ  مِ لْ العِ  مَ ال

 ..ااهَ دَ ْح إِ  ا ِ رَ الزَّ  ايِ ؤَ فُ  ءُ ْ  رِ  مٌ مَ هِ  هِ ايِ ؤَ فُ  يفِ  ْت عَ مَّ جَ تَ  َرنْ  ةِ مَّ هِ وَ  ا،اهَ دَ بْ أَ وَ   ِ ْض الفَ  َج اهِ نَ رَ 

مَ وَ  ةُ عَ فْ الوِّ  عِ اُل وَ الاَّ  ىلَ إِ وَ  ة،مَ ْص العِ  ةِ الُقْدرَ  ىلَ إِ  هُ لَ  ُجِمعَ  دٍ ُِّ َس  نْ رِ  عُنةٌ  هِ ُْ لَ عَ وَ  َْ  ة،الِح

 ارَ رَ بْ أَ  اَشوَ بَ وَ  ا،هَ ابِ وَ بْ أَ  نْ رِ  دِ جْ مَ ـال َت وْ ُُ بُ  ىتَ أَ وَ  ا،هَ ابِ وَ ثْ أَ  ىلَ غْ أَ  يفِ  ةِ ايَ َُ السِّ  نَ رِ  َوَفَ  فَ 

 ََّل  َح بَ ْص أَ فَ  َاَبَقَها،اغْ وَ  اَطَحَبهَ اْص فَ  دِ ارِ حَ مَ ـال اَح دَ قْ أَ  وَ اكَ بَ وَ  ا،هَ اْعاَنَقَ وَ  اهَ رَ زَ اَ الْ فَ  مِ ارِ رَ مَ ـال



ِّ الَقِدْيِم: )ُيِسوع َحْسوا  فِى ارتَِغاٍء(. (1)
 َوفِي الـَمَثِ  الَعَوبِي
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ُق  ََّل وَ  ام،هَ يْ اإلِ  هُ لَ  يتِ أْ يَ  وٍ ثِّ ؤَ رُ   َ وْ يُ  ام،هَ فْ الَ  هُ لَ  ردع تَ  ىن  عْ رَ  ىلَ عَ  َّلَّ إِ  َيْطَوُب  ََ  اِت نَ بَ  َّلَّ إِ  َيْع

يِ  َذاَرىالعَ   َ وْ يُ  ،ارِ رَ فْ الَ وَ  وِ اطِ وَ الخَ   َجِديَدْيِه، َق لَ ْخ أَ  َرنْ  َّلَّ إِ  نُ افِ ثَ يُ  ََّل وَ  ،ارِ رَ بْ الَ  الُخوَّ

َ  وَ  ،هِ ُبْوَييْ   ِ ْض الفَ  نَ رِ  َلَ رَ  ىاَّ َح   هُ نْ رِ  ِب وْ القُ   ِ ُْ نَ بِ  قوَّ أَ  ىاَّ َح  ،هِ ُْ َجْفنَ  هوِ السَّ  ِمدِ ثْ إِ بِ  َكحَّ

أَ بَ اَ فَ  ،هِ ُْ نَ ُْ عَ    وَّ
ْت  ة  نَّ َج  ةِ وَس َُ أْ مَ ـال هِ تِ وَ ْض َح  نْ رِ ْت  ة  َل وْ رَ وَ  ه،ارِ رَ مَ ـال ََّل  مِ ارِ رَ مَ ـالبِ  ُحفَّ  ُخصَّ

 ايُ آَح  اهَ ُْ لَ إِ  بع َص نْ تَ وَ  أْوب،  ِّ كُ  نْ رِ  وِ هْ الدَّ  ايُ وَ فْ أَ  اهَ ُْ لَ عَ  اُل ثَ نْ تَ  ،وِ اهِ زَ الَ بِ  ََّل  وِ اهِ الزَّ  دِ جْ مَ ـالبِ 

 ارَ  ،هُ َرِحلَّ  مِوهِ عُ  َهْدُى  غَ لَ بَ  ََّل وَ  لَّه،ظِ  ِب يَ الَ  َ  هْ أَ  اهللُ  َسَلب ََّل  َصْوب،  ِّ كُ  نْ رِ  وِ ْص العَ 

(هِ رِ وَ كَ وَ  هنِّ مَ بِ  ،َطْلعٌ  َََجمَ وَ  ،ََْجمٌ  َطَلعَ 
(1)

.

.( ُدِّ قَ  دٌ َح أَ  ِك ُْ لَ عَ  ارَ   ُدِّ اَ اْش  ُض رْ أَ  ايَ ): وُل قُ يَ  سِ دِ نْ هَ مُ ـالبِ  يَِّ أَ كَ وَ 

َع   َّ أَ  ََّل وْ لَ وَ  َ  ََّل وَ  َك لَ  ا ُ وَ وْ رَ  اذُ ساَ الُ  َض وَّ عَ تَ  ارَ  (انَ َس دِ نْ هَ رُ ) ايَ  ةٌ افَ طَّ َخ  هَ بَ ال
ِ
 َك الِ ثَ رْ ل

 ُاًارِ بْ تَ وَ  مرُ َِ أْ ََ لِ  ُوا  قِ حْ تَ -ِي ْح الوَ  ةِ غَ لُ  ىلَ عَ  و َ نُ عَ طْ يَ  نَ يْ ذِ الَّ -نَ ُْ وعِ فُ دْ مُ ـال نَ ُْ قِ اعِ النَّ  نَ رِ 

.مرُ حِ بْ قُ لِ  ارا  هَ ظْ إِ وَ  مرُ لَ 

 وَ ثُ كَ  هُ مُ لْ عِ   َّ قَ  نْ رَ ) :وْ أَ  ،هُ ؤُ طَ َخ  وَ ثُ كَ  :وْ أَ . (هُ طُ غَ لَ  وَ ثُ كَ  هُ مُ لْ عِ   َّ قَ  نْ رَ ): َ  ُْ قِ  يمًادِ قَ وَ 

 هِ هذِ بِ  ىتَ أَ  هِ نِّ فَ  وِ ُْ غَ  يفِ  مَ لَّ رَ تَ  نْ رَ )وَ  ،(ُف اَل الخِ   َّ قَ لَ  مُ لَ عْ يَ  ََّل  نْ رَ  َت رَ َس  وْ لَ )وَ . (هُ اُل وَ اِ اعْ 

ِ وَ  ،هُ لُ هْ أَ  مٍ لْ عِ   ِّ رُ لِ فَ -َّلَّ إِ  َس ُْ لَ  ةُ َس دَ نْ الهَ  َك نع فَ فَ -.(ِب ائِ جَ العَ   دُ اقِ فَ )وَ  ،هُ اَُ َس وْ فُ  ن  فَ   ِّ رُ ل

 ََّ  .(ٌض يْ وِ رَ  وَ هُ وَ  اَس النَّ   ُاوِ دَ يُ  ٌب ُْ بِ طَ )وَ  ،(هِ ُْ طِ عْ يُ  ََّل يِء ال

  ْ أَ  ُ  مْ النَّ  دُ يْ وِ يُ  ارَ  دَ نْ عِ : وْ أَ  ،اًُّ رِ وْ قَ  ال  طَ بَ   ٍ هْ َج  وبْ أَ  ُح بِ ْص يُ  ارَ  دَ نْ عِ  اءِ مَ لَ العُ  رُ وْ يَ  ارَ  نْ لرِ 

 :وَ ُْ طِ يَ 



َُْظْو: )َرْجَمَع الَْرَثاِل( ) (1) .1/13ُا
ِّ
َُْداَِي  ( للـَم
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[ِمَن الَكاِملِ ]

َْ  َاتَّــــــ   َأْجنَِ ـــــــــ    للنَّْمـــــــــلِ  اْســـــــــَتَوْ   اذَ إِ وَ  َعَطُبــــــهْ  َلنــــــا َفَقــــــْد  َيطيــــــ

 الِ رَ ُْ مِ ـال  ِ ْض الفَ  وبُ أَ  وُ ُْ رِ الَ  اَل قَ وَ 
ع
 :ي

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

ــكَ   اِشـــهِ ِريَ  ُاْ ـــنُ  ا َ َ ـــنْ اإلِ  َيْهِلـــُك  ْد َقـــوَ  ــْذ  اَم ــ َبُ  ُي ــ ُ  وْ اوُ الطَّ ــأَ  نْ ِم ــهِ ِريْ  لِ ْج ِش

  ْ أَ  َّلَّ إِ  ىبَ أَ  (ُس دِ نْ هَ مُ ـال)وَ  ،(ُش اقِ وَ بَ  ْت نَ َج  اهَ ِس فْ ََ  ىلَ عَ )وَ  ،(َك ينُ دِ ََ  َك مِ فَ  نْ رِ ) نُ حْ نَ فَ 

 يفِ  َك ُس أْ فَ  و َ رُ تَ   ْ أَ  ىلَ عَ  اَب ئَ الذِّ  وِ اِش عَ ): ةِ غَ لُ بِ  ا ُ وَ وْ رَ  يُب يِ الَ  اذُ اَ ْس الُ  هُ عَ رَ  َ  ارَ عَ اَ يَ 

.(ارا  َص عْ إِ  َت ُْ قَ ََّل  دْ قَ فَ  حًايْ رِ  َت نْ كُ   ْ إِ ): ةِ غَ لُ وَ  ،(كَ دِ يَ 

 ىلَ عَ  ْت وَ اَ اْح  (هِ يْ وَ بَ ُْ ِس  ىلَ عَ  مْ رُ اَ ايَ نَ جِ ):  َّ إِ فَ : -ُس دِ نْ هَ مُ ـال ايعهذَ أَ -ةِ بَ اَس نَ مُ ـالبِ وَ 

َََقْت  ،رِ دْ تَ  مْ لَ : مْ أَ  َت يْ رَ يَ  ،ةٍ وَ ُْ طِ َخ  ىاوَ عَ يَ   عَ  ي ااوِ َس رَ َوَعا
 :ة  مَ ُْ ظِ

[ِمَن الَوافِِْ ]

ـــــــــــْز َ  امَ ـَلـــــــــــ   انِ وَ الَغـــــ  َلـــــعَ  نَ مْ ِ ـــــقُ  وْ َلـــــ او  َ ـــــمَ  ـــــــــــ  َّ إِ  ُجه  ِق َق الطَّ بِ

ُْهِ  مْ وَ ْص حَ اَ يَ  مْ لَ  مٍ لْ عِ  يفِ  َب بَّ زَ تَ  صٍ خْ َش  نْ رِ  ْت رَ دَ َص  دْ قَ وَ 
 ِق الِ زَ رَ  نْ رِ  وُ رْ الَ  اهذَ وَ  ،فِ

  ىبَّ وَ تَ  نْ رَ  هِ ُْ فِ  ةَ اَح بَ السِّ  نُ ِس حْ يُ  ََّل  ،امِ دَ قْ الَ 
 م،هِ دِ ائِ وَ رَ  ىلَ عَ  عَ وَ عْ وَ تَ وَ  ِب وْ الغَ  ا ِ َض ْح أَ  يفِ

 ،ا ِ دَ ُْ مَ ـال اهذَ  يفِ  ةِ اَح بَ السِّ وَ  ةِ ابَ اَ لرِ لِ  ال  هْ أَ  َت ْس لَ  َت َْ أَ فَ  ،مْ هِ اِ افَ قَ ثَ وَ  مْ هِ ارِ رَ فْ أَ بِ  عَ بَّ ََ تَ وَ 

 :ايِ دَ مِ ـالبِ  َك هَ ْج وَ  َت يْ وَّ َس  وْ لَ وَ  ىاَّ َح 

[ِمَن الَوافِِْ ]

ـــــ ـــــعَ   ْ َد َف ـــــتَ الكِ  َك نْ ـــــنْ مِ  َت ْ ـــــلَ   َ اَب ــــــوَ   اَه ــــــْج وَ  َ  لْ وَّ َســــــ وْ َل ــــــبِ  َك َه الِ َد مِ ـال
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  اًُّ َيعِ  ا َ كَ  نْ رَ  امَ َُّ ِس ََّل وَ 
َ ِل رَ  ،م  أُ  ََّل وَ  ٌب أَ  هِ ُْ فِ  هُ لَ  ُف وَ عْ يُ  ََّل  مِ لْ العِ  اهذَ  يفِ

 اِت نَ البَ بِ  ي

 يفِ  ايا  وَ َس  عَ َل وَ  نْ رَ   ع كُ  َس ُْ لَ وَ  ،ةِ يعَ وِ السَّ  اِت جبَ الوَ بِ  ىفَ اَ اكْ وَ  ،اِت هَ رَّ الُ  يفِ  دَ هِ زَ وَ 

 نِ رَ ): َرمِ الحِ  ضِ عْ بَ  يفِ  اءَ َج  ارَ  َك بِ  اخاُصَّ  امَ بَّ رُ وَ  ،ن  فَ   ِّ كُ  يفِ  بًااتِ كَ  و ُ يرُ  اضٍ َُ بَ 

ِ  أ َّ كَ  ،(هِ اَِ رَ وْ حِ بِ  قَِب وْ عُ  هِ اَِ وَ أَ  َ  بْ قَ  ئًاُْ َش  َ  جَ عْ اَ اْس  ِ َح  ا َ َس ل ِ  نْ رِ  غُ لَ بْ أَ  وَ هُ وَ -َك ال اِ َس ل

 :(اََ دَ نْ عِ  مْ رُ فِ ائِ حَ َص فِي  اءَ َض ُْ بَ  طًاَقَ  مْ رُ لَ  عَ َض ََ  ىاَّ َح  انَ لَ  واعُ َض اْخ ): وُل قُ يَ -الِ قَ مَ ـال

َجزِ ] َّْ [ِمَن ال

ــــمَ  ــــ قً ْه ــــ اللُ  ا َ َد َه ــــ اَم ــــ ُث يْ دِ الَ  ْك َلـهَ  ْد َقـ مـًتْ َا  اِع َجـالل    فِـ اَ  َخـ نْ مَ   ْك َل

َع  ةَ رَ زَ اَل رُ  كَ َو تَ  نْ رَ  ةُ َو مَ ثَ  هِ هذِ وَ  حُ وَ  ِب الُراُ  ةِ خَ َُ َْ مَ بِ  ىفَ اَ اكْ وَ  ، ُخِ وْ ُُ ال  يغِ بَ نْ يَ  مُ لْ العِ : ِف الصع

 .(ةِ فَ ُحِ الصَّ  َ  ُع ََ تَ  ةِ َُّ لِ البَ  مِ ظَ عْ أَ  نْ رِ )  َّ إِ فَ  ،ِب اُ الرُ   ِ وْ طُ بُ  نْ رِ  ََّل  اءِ مَ لَ العُ  اهِ وَ فْ أَ  نْ رِ  ذَ َخ ؤْ يُ   ْ أَ 

 [ِمَن الـُمْجَتث  ]

ـــــــــــــــــــالكُ بِ   َّ أَ  نْ بَ َ ـــــــــــــــــــْ  تَ  َ   ــــــــــــــ  ـْت ــــــــــــــلَ ثْ مِ  ِ  ـ ــــــــــــــتَ َس  انَ ُْيْ َِل

ـــــــــــــــــــــَج للدَّ وَ  ـــــــــــــــــــــرِ   ِ اَج ــــــــــــــــــــــــنَّ لكِ      ْي ــــــــــــــــــــــــطِ تَ  َ   اَه ُْْي

-َص ُْ بَ  َص ُْ َح  يفِ  عَ قَ وَ وَ  بًا،عْ َص  ىق  تَ وْ رُ  ىقَ تَ ارْ   ُذِ الَّ -سِ دِ نْ هَ مُ ـال عُ ُْ نِ َص  يَِ وُ كِّ ذَ يُ وَ 
ِ وَ  ،زِّ القَ  ةِ يَ وْ دُ بِ  : ْت الَ قَ وَ  هُ بَّ ََ اَ تَ  وُت بُ رَ نْ العَ  ِت لَ بَ قْ أَ  ُج ُس نْ تَ  ْت ذَ َخ أَ  اـمَّ لَ  زِّ القَ  ةَ يَ وْ يُ   َّ أَ  َك ذل

 ِك جُ ْس ََ وَ  ،كِ وْ لُ مُ ـال اِت نَ بَ  ةُ يَ يِ رْ أَ  يجِ ْس ََ  نَّ لرِ وَ : زِّ القَ  ةُ يَ وْ يُ  ْت الَ قَ فَ  ،ٌج ْس ََ  يلِ وَ  ٌج ْس ََ  ِك لَ 

 نْ مَ فَ ) ،(ُح َش وْ يَ  هِ ُْ فِ  امَ بِ  اءٍ ََ إِ   ع كُ وَ ). ُق وْ الفَ  نُ َُّ بَ اَ يَ  نِ ُْ جَ ُْ ِس النَّ  سِّ رَ  دَ نْ عِ وَ  اِب بَ الذع  ةُ رَ بَ َش 

ََّ  َك بع ُح )وَ  ،(اهللُ  هُ طَ وَ قَ  اط  وْ وُ قْ رَ  بَّ َح أَ   ال
ْ
  .(مع ُص يَ وَ  يمِ عْ يُ  ءِ ي

 ،هِ فِ َْ أَ  ةِ بَ ََ رْ أَ  نْ رِ  دَ عَ بْ أَ  ىوَ يَ  ََّل  ،هِ وِ ظَ ََ  ورِ ُص قُ  عَ رَ  ةِ ابَ اَ الرِ  امَ نَ َس  دُ عِّ َص اَ مُ ـال (ُس دِ نْ هَ رُ )الـفَ 

 َك ْس مِ ـال  َّ أَ  نَّ ظَ وَ  ة،مَ حْ َش  اءَ َض ُْ بَ   َّ كُ وَ  ة،وَ مْ تَ  اءَ يَ وْ َس   َّ كُ   َّ أَ  نَّ ظَ فَ  هُ اغُ رَ يَ  اَش طَ 
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 فِ ا َخ مَ ـلَ  ِق فُ الُ  عَ اِس وَ  ا َ كَ  وْ لَ فَ  َّلَّ إِ وَ  ،ِب اَل الرِ  ِف َُ جِ  نْ رِ  ُص لَ خْ اَ ْس يُ 
َ
 ى:الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  هِ ُْ لَ عَ  ي

َع ا){ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ   ڱ   ڳ ڳ}  ،(اءُ وَ عَ ل

 هُ لُ وْ قَ وَ ، (ْت لَ صِّ فُ ) { ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ }ى: الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ وَ 

 ٱ} ى:الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ وَ ، (ُف ُس وْ يُ ) {ے ے ھ  ھ ھ ھ ہ}ى: الَ عَ تَ 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ىب مب خب  حب جب يئ ىئ}ى: الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ وَ  ،(ُ  حْ لنَّ ا) {ٿ ٺ  ٺ

 .(َطه) {  جث يت ىت مت خت حت جت يب

 اهذَ  يفِ  اِت اآليَ  ةُ حَ ئِ ََّل وَ  ،و َ وزُ أُ  ةِ ذَ اتِ َس أَ  ِب وْ للغَ  َس ُْ لَ وَ  ِب وَ للعَ  انَ هُ  اُب طَ الخِ وَ 

 رَ  مَّ َش  نْ رَ  ىلَ عَ  ىفَ خْ تَ  ََّل  ،ارٌ وَّ َج  اهَ ُْ لَ إِ  ُ  بْ الحَ وَ  ،ةٌ لَ يْ وِ طَ  ارِ مَ ْض مِ ـال
 نْ رِ  وْ لَ وَ  مِ لْ العِ  ةَ حَ ائِ

َُ  وُ بَ الخَ  مُ هُ دَ نْ عِ  َت دْ َج وَ لَ  ا َ وَ وْ رَ  اذِ اَ ْس الُ  ةَ ذَ رِ اَل تَ  َت لْ أَ َس  وْ لَ  ،دٍ ُْ عِ بَ   :نُ ُْ قِ ال

[ِمَن الَوافِِْ ]

ــــــأُ  ــــــيَ  ر  وْ ُم ــــــ ُك َ  ْض ــــــنْ مِ  اءُ هَ فَ ال ُّ  اَه

 

ـــــــبْ يَ وَ   ـــــــ  كِ ـــــــبِ اقِ وَ عَ  نْ ِم ـــــــبِ اللَّ  اَه  ُ  ْي

َ  ة  لَ ازِ ََ  ة  رَ عْ وَ وَ  ،ُنَ يِّ رِ وْ السع  يِ اَل بِ لِ  ة  دَ افِ وَ  ة  ثَ وْ لَ  اهَ وُ بِ اَ عْ أَ  و َ زُ وْ أُ  ةُ افَ قَ ثَ وَ  
ِ
ََّ   ِ هْ ل  امِ ال

 وت،القُ بِ  اَل الوِّ وَ  وت،رُ السع  ا ُ رَ زَ  اهذَ ): انَّ البَ  ظِ افِ الحَ  َل وْ قَ  َ  مَ ْج أَ  ارَ وَ  ،نَ يْ دِ اهِ جَ مُ ـال

.(توْ مُ يَ  قَّ الحَ  اَل قَ  نْ رَ وَ  ت،وْ ُُ البُ  ومزُ لُ وَ 

ا   :َفِفي الِخَااِم أُقوُل َلهُ  ا ُ وَ وْ رَ  يِخ أَ أرَّ

[ِمَن الطَِّوْيلِ ]

  َلـــــــْا أَ   ُ ْهـــــــالفَ وَ     وَ ُاْلـــــــ  َ لُ وْ لُ رُ 

 

ـــــــ  ـــــــ ْ  ن  َْ َك  ِخـــــــقَّ َ  إ َّ  َأِجـــــــْد  َل

 ل  ْيــــــلِ َخ  نْ ِمــــــ يدِ ي  َســــــ ُتَك يْ َد َفــــــ 

 

َّْ   ُ وْ َيَُلـــــــ  ـــــــقَّ وَ  اارً َهـــــــزْ أَ  لَّ الـــــــ  ُف
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 ِق لْ الخَ  ىلَ عَ  دَّ رَ وَ  ك،دَ ائِ وَ فَ  وَ ثَّ كَ وَ  ك،رَ آََّل  َف فَّ َخ وَ  ك،الَ آرَ  َق قَّ َح وَ  ،كُْ فِ  اهللُ  كَ ارَ بَ فَ 

َوَسُاْصبُِح  ،وٌ اهِ زَ  ٌ  بَ قْ اَ ْس رُ  َك لَ  و ُ رُ َُ َس وَ  ،كارَ رَ أَ  وُ ُْ الخَ فَ -اهللُ  اكَ عَ رَ  ايَ -ْ  اِص وَ  ك،دَ ائِ وَ عَ 

ا،  ِ ََّ أَ  اهللَ  دُ مَ ْح أَ وَ  ،مِ لْ العِ   ِ هْ أَ  اِت بَ غَ رَ  عَ بِ َْ يُ   ْ أَ  اهذَ  مْ رُ لِ مَ عَ  نْ رِ  اََ وْ َج رَ وَ َجَبال  َوَرْوِجع   ين

َو فَ   ْ أَ  َ  بْ قَ  هُ تُ أْ وَ قَ  ََ  :ةٌ عَ وْ لَ  يبِ لْ قَ  يفِ  ا َ رَ لَ  َّلَّ إِ وَ  ،وَ َِ اَ نْ َُ ُينْ

 [الَكاِملِ ِمَن ]

ـــــَذ  ـــــكِ  اه ـــــ اب  َت ـــــ وْ َل ـــــزْ وَ بِ  ا ُ ُيَب ــــــهَ ذَ   هِ نِ ــــــ اًب ــــــ ا َ َلَك ــــــ عُ ا ِ الَب  اونَ بُ غْ مَ ـال

[ِمَن الطَِّوْيلِ ] 

ـــــــ ـــــــئْ جِ  اَمـــــــ اذَ إِ  ا ُ َْ َت ًق  هُ َت ـــَك َْ كَ   ُمـــــــَتَهل  ُلهْ ا ِ َســـ َت ْنـــأَ  يذِ الَّـــ هِ ْيـــطِ ُتعْ  نَّ

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ] 

ــــَْ كَ  ــــوَ     مْ َشــــ هُ نَّ ــــوَ كَ  ُ  وْ ُْ الشُّ ـــلَ طَ  اذَ إِ      اكِ ـــ ْت ْع ـــُد   ْ َل ـــ َيْب ـــوْ كَ  نَّ هُ نْ ِم ُ َك

د  َوَعَل  آلِِه َوَصَ اَبتِِه َأْجَمِعيْنَ   َوَصلَّ  اللُ َوَسلََّ  عَل  َنبِي نَا ُمَ مَّ

:ِهبِ َر ِوْفَع ىَلِإ ُرْيِقالَف ُهْوُخَأ ُهَبَتَك
اُنَوْطَت ،يُ ِشْودُ الَح ٍدْوُعْسَم ُنْب ُرَمُع

 هـ.1440:َةَن، َساُنَبْعَش/2




سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى 49

ِه َعْن  َي بِنُُعوِت الَرَماِل َوِصَفاِت الَجَماِل، الـُمنَزَّ ِذ ُ َتَفوَّ  الَّ
ِ
ََْقٍص اْلَحمُد هلل ُك ِّ 

ٍُْب َوإْعالل، ُرولِي النَِّعمِ  ِيَها َحاَّل  َبْعَد َحال، ربِّ النَّاِس َوُرْبِدئِِهم باَِل  َوَع َوُرَجدِّ

ُه َهَلَك َوَصاَر َيْوُرُه ُيجى،  َََجا، َوَرْن َتَعدَّ َحدَّ إِْبَدال، َرْن َلِزَم ُشْرَوُه َوَعَطَف َلُه َقنَاَتُه 

ََحْ  ِف الُقُلوِب  ُِْ  الاَّْصِوْيف، َراَلذِ الَْفَوايِ َوالُجُموِع َوُهَو الَخبُُِو ُرَصوِّ َوُه بَِجِم

اَلُم َعَلى َرْصَدِر  الُة َوالسَّ ِفُْف، َوالصَّ َََواُلُه َرْقُووٌ  بِِعَبايِِه الـَمْقُووَ  اللَّ ُْف، 
اللَّطِ

ِذ ُ اشاُقَّ  َُْوات، الـُمَمَُِّز بُِضُووِب الـُمْعِجَزاِت، الَّ اْسُمُه رَِن الَحْمِد َوُهَو َأْحَمد، الَخ

ئَُِن  َُاِ ، الـُمَبوَّ اِي الَبِدْيِع َوالبَ د، َوَعَلى آلِِه َوَصَحاَباِِه ُروَّ إَِراُم الباََلَغِة َوالَفَصاَحِة ُرَحمَّ

ِة الُقوآِ  إَِلى َيْوِم ُلقَُ  ْرنَِة َوالُعْجَمِة فِي اللَِّسا ، َوَعَلى ُأرَّ ََا بَِوبِّنَا رِْن َشَوائِِب اللع ا

ا َبْعُد: حمن، أرَّ  الوَّ

ََُّه ََّل ُيْفَهُم َعَلى َوْجِهِه  ُْن، َوأ ُِْو َر ٌَُّة بَِغ ُْنَُْن، أ َّ ُلَغَة الُقوآِ  َعَوبِ َفاَل َيْخَفى َعَلى ذ ُِْ َع

َُْن ُك ِّ ذ ُِ ُلب  َوَأَرب، وَ  ُِْو لَِساِ  الَعَوب، َفُهَو َأْرٌو َراََّفٌق َعَلُِْه َب بَِقْدِر الُبْعِد َعْن بَِغ

ُِْب هَذا اللَِّساِ ،
ا َعِن  أَسالِ ُْد  ُِْه َأْعَجَم أْلَرَن َبِع

َيْبَاِعُد الـَمْوُء َعْن َفْهِم الُقوآِ ، َوَيُروُ  فِ

َُاِ .  النََّصاَعِة َوالبَ

َُِّة أْوتَ  ََا الَحُقْوي، َفَجَمَع ِلدَّ الَعَوبِ وِّ َعُدوع اَيُه َوالُجنُْوي، َفَحاَوُلوا َوَلَقْد أَحسَّ هبَذا السِّ

ا َواِحَدة، ا ُراَِّحَدة، للَحْوِب َعَلى هِذِه  َهْدَم أْرَكاََِها َوَصاُروا َيد  ُدوا أُصوَّل  َوُفُووع  ََ َوَح

َُْدة.
ْعَزَعِة َحْوَل َقَواِعِدَها الَعاِ َغِة الَفِوْيَدة، َوَبثِّ الزَّ  اللع

ََْواٌع رَِن  َُْها أ ْعَوةِ َوَلَقْد ُشنَّ َعَل ََْحاٍء َوُلُووب، َتاَرة  بالدَّ َمة  َعَلى أ الُحُووب، ُرَقسَّ

َََصٌب  ُه  ٌَُّة بِِحَماَيِة َرْن ََّل َيَمسع َُِّة، َولرِنََّها َرحِم َُِّة، َوُأْخَوى بالاَّْوِويِج للَعارِّ
ِ ُْن
تِ إَِلى الالَّ
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َُُّة، َوالِحمَ  َُُّة، َلْم َيْبَق لهِذِه اللعَغِة َبْعَد ُرُووِر َوََّل ُلُغوب! فَلْو ََّل هِذِه الِعنَاَيُة اإِللِه
بَّاَِ اَيُة الوَّ

ِوْيَلِة َرْسٌم، َوََّل َرَع هِذِه الـُمَؤاَرَواِت ِذْكٌو َوََّل اْسٌم؛ لَ َّ اللعَغاِت َتُموُت  ةِ الطَّ هِذِه الـُمدَّ

َُْف َبْعَد َتَعاُقِب الَيَّاِم َوالَْزَراِ ، رِ  َوَتنَْدِرُس َوُتْمَحى، ْن َغُِْو ُرَؤاَرَوٍة َوََّل ُعْدَوا ، َفَر

ِوُس َلَها بَِصَدي، بُِر ِّ َعَاايٍ َوَرَدي؟! ََّ َُْها الََرد، َوالعُدوع ال  إَِذا َطاَل َعَل

ُعوَ  َرَلاَع َأْلَباََِها، َحاَوُلوا إِْقالَعَها رِْن  َُْها، َيدَّ
ِ ََاٌس رِْن َبن َوَظَهَو فِي هِذِه الَيَّاِم ُأ

َُْها رَِن 
ا فِ َُْن الَخاَلَص رِمَّ ْدِق َواإلْخالِص، ُروِهِم َُِّها، َتْحَت ِشَعاِر الصِّ

ِ َُِّها َوَسن
ُرقِ

فع َظاِهُوُه  َِ ِه َوْجِه ََِدائِِه َوَطْلَعاِِه، ي وع ََ اإِلْرالص، َولرِنَّ رِْثَلُهم ََّل ُيْوَثُق بَِسُِْ  َتْلَعاِِه، لِاَ

ُف  َِ  ُسوُء َحالِِه رِْن َرْعِدَِِه. َعْن َباطِنِِه، َوَينَْر

َشايِ -َوَقْد َساَر الـُمَهنِْدُس َزَكِويَّا ُأوُزو ُ  َقُه اهلُل للوَّ ََْهِجِهم َواْقَاَفى َأَثَوُهم -َوفَّ َعَلى 

ََُّلُهم، َلرِنَُّه بأسُلوٍب َجِديٍد، فِي كَِااٍب َلُه َأْسَماُه:  ُْبََوْيهِ )َوَتَق َم ، َفاْخَااَر اْس (ِجنَاَيَة ِس

ا َرنِْزَلَة هَذا اإلِ  ُِّد  ََُّه َيْعَلُم َج َُِّة؛ ل َ ا لِنَْقِد الَعَوبِ َُْجَعَلُه ُعنَْوا
َراِم اإِلَراِم الَعَلِم ِسَُْبَوْيِه لِ

ِذ ُ ُهَو  َُْهاَت َأْ  َينَاَل َفّج  ُك ِّ  رِنْ لِِعْلِمِه  َوُيْقَصدُ  ُيَحّج، ََْحوٍ  َكْعَبةُ الِجْهبِِذ الَّ ، َولرِْن َه

ُِْن َوِزَياَية  رِْن َغُِْو َرَوج، َوَقْد َكاَ  ُيِصُُْب بِِسَهاِم َرأْيِه َأْكَباَي رِنْ  َا ج، إِْذ َبَلَغ الُقلَّ ذَّ ُه السع

ُق ُظُلَماِت الَعِوْيَصاِت فِي َأْرِو اللعَغاِت. راَِلِت، َوُيَمزِّ َْ  الـُم

َُْن العَ  ُِْه َكَما َجنَى َعَلى اإلَراَر ُِْن: َفلِذلَِك َجنَى َعَل ، َوالبَُخاِر ُِّ )َلَم ِّ
افِِعي ََّ ، (ال

ُووس، ُيوَ  ُجْوٍم اْرَتَرُبوُه، َوََّل لَِباِس  َي َصَفَحاٍت رِْن ُطُووس، هبِذِه الُحُووِب الضَّ َوَسوَّ

ََْهى َحْوَبهُ -ِجنَاَيٍة اْرَتَدْوُه، َولرِنَّ الـُمَهنِْدَس  ََاَر اهلُل َيْرَبُه، َوَأ ا-أ بُِحبِّ النَّْقِد  َكاَ  ُرْغَور 

ُوَِي  َواِب، َوهَذا ُيَذكِّ ا بِِه، ُيوَ  البَْحِث َعْن َوْجِه الَحقِّ َوَقْصِد الصَّ َاَِقاِي َوُروَلع 
ِ
َواَّل
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ََُواٍس  ا َعَلى ُرنَاَقَضٍة بَُن أبِي  ق  ْينََوِر ُِّ ُرَعلِّ بِن ُقاَُبَة الدِّ
ِ
بَِراَلٍم َرائٍِع َراتٍِع، َراٍق َرائٍِق، َّل

: َوُرْسلِ  َُْبَة َقائاِل  َُْت َصاِحبِِه، َفَعلََّق ابُن ُقَا ََاَقَض ُك ع َواِحٍد رِنُْهَما َب ِم ْبِن الَولُِِد، إِْذ 

 ايَ رَ أَ  :وْ أَ  ،هُ دَ َج وَ  اب  ُْ عَ  َب لَ طَ  نْ رَ   َّ أَ  وَ ُْ غَ  ا،مَ ُهِ فِ  َب ُْ عَ  ََّل  ا ِ ُحَ حِ َص  اُع  مِ َج  ا ِ اَ ُْ البَ وَ )

(اِف َص َْ اإلِ وَ  قِّ للحَ  دٍ اِص قَ  وَ ُْ غَ  ا،ن  ُِّ حَ اَ رُ  ال  ارِ حَ اَ رُ  ا َ كَ  اذَ إِ  ،هِ ُْ لَ عَ  رَ دَ قَ  اات  نَ عْ إِ 
(1)

. 

ُِْهْم  َفهَذا ََُّه اعَاَوَض َعَل َُاُُه فِي النَّْقِد َوَرْذَهُبُه؛ ل ُهَو َرْسَلُك الـُمَهنِْدِس َوَرْطَلُبُه، َوُبْغ

ُه  ٌت، َوَقْد رأياُْم ذلَِك ُكلَّ َها إَِّلَّ ُرَاَزرِّ َُْها إَِّلَّ ُرَاَعنٌِّت، َوََّل َيُويع َُاَء ََّل َيْعَاِوُض َعَل َعَلى أش

ُِْه السَّ  َااَب
ا َأْبَلَج.فِي كِ ا َباِيي  ََُه فِي هَذا الرَِااِب أيض  ُِْن َوَتوو  ابَِق

، َوََّل  ُِْع اعاَِواَلاتِِه َواَاَِقاَياتِِه، ُيوَ  َحْذٍف، َأْو: َبْاٍو، َوَّل َقص  لِنَص  ُُْت بَِجِم َوَقْد أَت

، َوََّل َتأِوْيٍ  ُرَاَرلٍَّف لَِرالرِِه، َوَرا رِْلنَا َعنِ  ا، َوَلْم  إِْخَفاٍء لَِفص  ِّ ِشْبو 
الـَمنَْهِج الِعْلِمي

:
ِّ
ْورِي ، َكَما َقاَل اْبُن الوع ََاُه بُِمْقاََضى الَعْقِ  َوالـَمنْطِِق اللعَغِو ُِّ ا، َوَحاَوْر  ََْظلِْمُه َسْطو 

 [ِمَن الطَّويلِ ]

ـــــا ـــــكُّ َباَبَه ُ  الشَّ َْ ـــــ  َ  َيْق
ـــــ    بَِمْعَِْف

 

ـــُن ِذي  ـــاِج ِ  َوَ  َطْع ـــا بَِه ـــن  َعَلْيَه  َطْع

 
 

َوَرَع هَذا أعاَِوُف بُِمْزَجاةِ بَِضاَعاِي
(2)

َق َوََّل  اِي، َوََّل أيَِّعي الاََّفوع  ُحجَّ
، َوَكَسايِ

ََْسِج اعاَِواَلاِت الُخُصوِم، َوَرا  النعُبوغ، َوََّل ُعُلوَّ َكْعٍب َوََّل الُبُلوغ، َولرِنَّ َوهَن 

ََّنِي  ََُّما أ َرأيُت َبْعَض اعَاَواُهم رَِن الَْيَواِء َوالُرُلوم، َجَعَلنِي َأْهال  لَُريَّ َعَلُِْهم، َوََّل ِس

أ ُ رَِن النَّاِشَئِة اْسَاْحَسنُوا رِثَْ  هِذِه الََقاِوْي ، َوَلم َيَاَفطَّنُوا لَِما فَُِها رَِن  َلِعُِفي الوَّ



بِن ُقاَُبَة ) (1)
ِ
َعَواُء َّل َع عُو َوال َِّ  .(2/795ال

ا (2) ا َوََّل ِرَياء  َوََّل َتَصنعع  ا ََّل َتَواُلع   .أُقوُلُه ِصْدق 
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ُِْه، لُُِرو َ  يِّ َعَل ُِْه، َوَبَدأُت بِالوَّ َُِدْبُت إِل ُِْ ، َفاْسَاَخْوُت اهلَل َتَعاَلى لِـَما  ُِْد َوالاَّدِج  الَر

ُْخَاُْهِ  َتْرِمَلة  
ِ
ل

(1)
. 

اِي َعَلى َعاتِِق  ََُة الَّ ُروِت، َوالََرا ْمِت َوالسع َُِّة َأْذَهَب بالصَّ
ِ َوَكاَ  ُشُعوِر ُ بالـَمسُؤول

 
َّ
ُْنَي ِة اإِلْسالرَُِِّة، َلْم َتَدْع لِي َرَجاَّل  لُْغِمَض َع َفاِع َعْن ُهويَِّة الُرَّ  ُرْسلِم، للدِّ

ُك ِّ َفْويٍ

ِة الَهَوى َوُأْرِسَك يَ  ، َوَكَذا إِحَساِسي بالََلِم لِـَما ُيَخاُف رِْن ُوُقوِع َشَبابِنَا فِي ُهوَّ َد َُّ

ُروِت، َوَكاَ  الَقْلُب  ْشِد َوالُهَدى، َلم َيْسَمْح لِي بالسع َيى، َوالُبْعِد َعِن الوع َوُظُلَماِت الوَّ

، َعَلى َحدِّ َقْوِل  ا رَِن الَغمِّ َوالَهمِّ :ُرَاَقطِّع   ابِن ُيَرْيٍد الَْزِي ُِّ

 [ِمَن الَكاِملِ ]

ــــــ ــــــعَ     َقْل ــــــَتَ   َتَقطَّ ــــــيْ َنجِ  اَل َفاس  اَع

 

ــــعَ  ارَ َفََلــــ َفَجــــِْ   اوَعــــُلمُ  و ِ مُ الــــدُّ  َم

   ْ ــــــــــ ُرلَّ ــــــــــهُ  ا ِهِ َشــــــــــَأْا   إَِل  َزَفْاُت

 

 اعَ وْ َوُضـــــلُ  اَجوانًِ ـــــ ِمنـــــهُ  نَ َفَفَضْضـــــ 

ـــــ اَعَجًبـــــ  َمْت  ار  لِنَ  ْ ـــــ ُضـــــ  ِر ِ َصـــــْد   فِ

 

 اَعــــــوْ بُ نْ يَ  نِــــــهِ َجفْ  ِمــــــنْ  َتنَبَطْت َفاْســــــ 

 ابِالَ َشــــــ َتَلــــــبََّ   اإِذَ   ُ وْ َيُكــــــ َلَهــــــ    

 

ُْ  اًَــــَقيْ    اَعــــيْ َربِ  و ِ الُجُفــــ  فِــــ َوَيََهــــ

  



ــابِي: ) (1)  بِرَِا
َ
ــي ، َوأكَاِف ــَاِق   ــاٍب ُرْس ــِه بِرَِا ُْ ــِة َوالنَّْحــوِ َأَرْيُت َأْ  ََّل َأُريَّ َعَل َغ ــِن اللع ــْجِو َع ََّ ــِع ال (، َرْف

ُِْه فِي أَواِخـِو كَِاـابِي: ) ََاقَِش اعاَِواَلاتِِه ُهنَا، َكَما َأَشْوُت إَل  َوُأ
ِّ
ـافِِعي ََّ َرأيـي  (، َواْسـَاَقوَّ الِجنَاَيـِة َعَلـى ال

ََْهُُاُهَمـا ) ُِْن آَخـَوْيِن َوأ ََْقـِد (، َو)الـَوْحي الثَّـاَِيَعَلى هَذا، َوَعِمْلُت َعَلـى كَِاـاَب َُْن  ُْح الُبَخـاِر ُِّ بـ َصـِح

 الَْعاَلِم َوَجْه  الَعَوام
ِّ
ٍد الَبْوزَِجي ِق ي.ُرحمَّ ُِْخنَا الـُمَحقِّ َاَوٌك َرَع َش َْ  .(، هَذا الَِخُُو َعَمٌ  ُر

، َوَعَلـى َولرِنَّ  يِّ بِرَِاـاٍب ُرْسـَاِق   ايِ  النعَبالِء، أَشاُروا إَِلى َلُووَرِة الـوَّ ََ ِء َوالـَم  َبْعَض الََساتَِذِة الَِجالَّ

 
ع
وِشي ُِْخي الَعاّلَرُة أُبو الَفْضِ  ُعَمُو الَحدع َرْوََّل َُ ، ِعنَْد َرا ُقْلُت َلُه: -َحِفَظُه اهلُل َتَعاَلى َوَثبََّاهُ -َرأِسِهْم َش

؟ َفَقاَل: َبْ : أَرى وُجوَبهُ  ُثمَّ َبْعَد ذلِـَك َشـَوْعُت فِـي كَِااَباِـِه،  .َهْ  َتَوى إِْفَواَيُه برَِااٍب ُرْفَوٍي َوَري  ُرْسَاِق  

 .َواهلَل َتَعاَلى أْسأُل النَّْفَع َوالقُبوَل 
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اَوَة  وَلم ََ لاَِباِسِه َعَلى بَْعِض النَّاِس؛ لَ َّ ِغ
ِ
َُِّن الَحقَّ َّل ا إَِّلَّ َأْ  َأُريَّ علُِه َوُأب َأَر ُبدًّ

ُِْهُم الَْرَو َفَلْم  َط َعَل َُاِل اعاََواُهم َواْعَااَلُهم، َفَساَيُهم َوَقاَيُهم، َوَخلَّ الَوهِم َوُغَباَر الَخ

ائِِف، َعَلى َحدِّ َقْوِل الَْخَوِس:ُيَمُُِّزوا بَُن الَعالِِم الصَّ  ِعي الزَّ  اِيِق، َوالدَّ

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

ــــأَ رَ  ــــقَ مَ  ُت ْي ــــ َ   ااًم ــــ َِْ ُي ــــعِ  ُق ْْ الَف   ُ َد نْ

 

ــ  ــ نِ َم ــِْ ْ  الن    ُ الِ الَع ــالَج وَ  ُْ ْي ْْ الغُ  ُل اِه ــ   م

 

 

ــــ َ  وَ  ــــيَ لَ َ  دَّ ُب ــــنَ  نْ ِمــــ اءِ ش  ف  ارِ َعــــ دِ ْق

 

ــــزُ   ــــ ُيَمي  ــــفْ  نَ يْ َب ــــذَّ وَ  ِْ الَل  ْْ الت   َهِ  ال ــــ  ب

 
 

ََْحُن فِي َزَراٍ  اْساََوَلى َعَلى َرنَابِِوِه ُقَساُة النَّاِس، َوَطَغى َعَلى َرَحابِِوِه ُقطَّاُع  َُْوَم  َوال

ُِْه، َوَقْد َتَرلََّم اإِلَراُم أُبو  اَ ُِْه، َواْفَاَقَد الـِمَُزاُ  َكفَّ ِوْيِق، َوَلَوُبوا َوْجَه الَحقِّ َوَوْجنََا الطَّ

ُِِّب اللعَغوِ   ُع َعْن َزَراَِِه بَِرالٍم، َوَرا َأْحَواُه بَِزَراَِنَا، َفإَِذا َكاَ  هَذا ُهَو َكاَلَرُه فِي َزَراَِِه، الطَّ

ا، َفَقاَل:  ُِْه إِْ  َلْم َيُمْت َكَمد  َ َعَل
ي َِ ََنَا هَذا َلَصِعَق َوُغ ََُّ  َزَرا ََُّه َلْو َتَخ كع أ َُ ََ َواْعَلْم )ََّل 

َُْو  ُدوُر  -ْلَت بِهِ َوَعمِ -ُعلِّْمَت الَخ اُل، َوالصع َؤَساُء الُجهَّ أ َّ َأْكثََو آَفاِت النَّاِس الوع

ََا هَذا، َوَقْد  َُْف بَِعْصِو ُل، َوهِذِه فِْانَُة النَّاِس َعَلى َقِدْيِم الَيَّاِم َوَغابِِو الَْزَراِ ، َفَر الُضالَّ

ََْاَهُْنَا إَلى عَروِ  ْن ََّل َيْعَلُم َوََّل  َوَصْلنَا إَِلى كَدِر الرَدِر، َوا العَرِو، َوُأِخَذ هَذا الِعْلُم َعمَّ

ََْفِسِه َوُهَو ََّل َيْعَلم،  ُمُهم ِعنَْد  ُم النَّاَس َرا ََّل َيْفَهم، َوُيَعلِّ َيْفَقُه، َوََّل يحسع َوََّل َينَْقُه، ُيَفهِّ

ِعُْه، َوَيْوَكُب ُك َّ إِْفٍك َوَيْحرِ  ُُْب َيَاَقلَُّد ُك َّ ِعْلٍم َوَيدَّ ا، َوَيِع ََْفَسُه َعالِم  ُْه، َيْجَهُ  َوَيَوى 

ا. ُِْب َسالِم    َرْن َكاَ  رَِن الَع

َملِ ] َّْ  [ِمَن ال

ــــــــــــــاَط  ُكــــــــــــــلَّ َشــــــــــــــْ ء    َيَتَع

 

ـــــــــــــيَّا  ـــــــــــــُن َش ـــــــــــــَو َ  ُيْ ِ   َوه
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ـــــــــــــًدا ـــــــــــــْزَلاُل ُرْش ـــــــــــــَو َ  َي  َفْه

 

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــْزَلاُل َغيَّ ــــــــــــــــا َي َم  إِنَّ

ََُّه َأْعَلُم النَّاِس، َوََّل َيْمنَُعُه ذلَِك َحاَّى َيُظنَّ أ َّ ُك َّ ُثمَّ ََّل َيْوَلى بِهَذا َحاَّى   َيْعَاِقَد أ

ِم رِنُْه، َفُهَو َباَلٌء َعَلى  ُووا ََّلْحَااُجوا إَلى الاََّعلع َِ َرْن ُأِخَذ هَذا الِعْلُم َعنُْه َلْو ُح

ُْن، إِْ  َروَ  بِ ُْن، َوَوَباٌء َعَلى الـُماََأيِّ ِم َُْوظَِو الـُمَاَعلِّ ى َكَذب، َوإِْ  ُسئَِ  َتَذْبَذب، َوإِْ  

ُِْه الَراَلُم َسّب. َر َعَل  َصِخب، َوإِْ  ُخولَِف َشَغب، َوإِْ  ُقوِّ

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

 ُيَِلْيُ  َوَما َيْدِري  َوُيْئطِ  َوَمـا َلَرِ

 

ــــذلَِكا  ــــْوُ  إِ َّ َك ــــوُ  النَّ ــــَ  َيُك  َوَكْي

 
 

َُْها  َفالَواِحدُ  رِْن هُؤََّلِء فِي َطَبَقٍة رَِن الَجْهِ  ََّل ُتْدَرُك بِالـِمقَُاس، َوَلْم َيْهاَِد إَل

َُْن َطبََّق النَّاس (الَخلُُِ  ِح
(1)

. 
 

َوَرا َياَم الَْرُو َهرَذا، َكاَ  رَِن الَواِجِب الاََّصدِّ ُ لهؤََّلِء النَّاِس، َوَرْفِع الَْسَااِر 

ُِْهم بِِعْلٍم وَ  ٍََة، ُيوَ  َفَظاَظٍة فِي الُخُلِق، وََّل َغاَلَظٍة رَِن الَقْوِل، َعَل َََزاَهٍة َوَرَصا ِحْلٍم، َو

ْبِع، َفِمْن هَذا الـُمنَْطَلِق َحاَوْرُت َصاِحَب الِجنَاَيةِ  ٍََة فِي الطَّ ْو َُ َر اهلُل َبَصَوُه -َوََّل ُخ ََوَّ

َُْوَتهُ  ُِْه. -َوَبِص ُاُه، َوَرَيْيُت َعَل َْ ََاَق  َو
 

تَِها َوَرَظاِهِو  َُِّة، َوُقوَّ عاَِواِض َعَلى َقَواِعِد الَعَوبِ
ِ
ا رَِن اَّل َوَرا َتَوْكُت َلُه ُشْبَهة  َوََّل َوْجه 

اِي ا ْه، َفَاَبََُّن رِْن ِخاللَِها لُِووَّ ُِْه بِلَِساِ  الُحجَّ َََسْفُاَها َعَل َُْها َو لَحقِّ َعْقَلنَاَِها، إَّلَّ َوَرَيْيُت َعَل

ْخِصِه َرْهَما َأْرَرنَنِي، َوَرَبْطُت َجْأِشي َوَصربُت عَلى َغلُِِْظ الـَمحَ  ََ ْض لِ ْه، َوَلْم َأَتَعوَّ جَّ



(1) ، ُِِّب اللعَغِو ُِّ  (.17-16)ص َرَواتُِب النَّْحِويَُِّن لبِي الطَّ
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َِْحَواِف، َوالَعاطَِفِة 
ِ
َُاِ  الَحقِّ َوُظُهوِرِه، ُيوَ  الـَمُِْ  َواَّل ََُة َب َرَقالِِه، َوُسوِء فَِعالِِه، ُبْغ

َُاِز، َفالَحقع َأَحقع َأْ   َِْح
ِ
 ُياَّبََع.َواَّل

 

َُِّة َوَعْقَلنَِة َقَواِعِدَها،   الَعَوبِ
ةِ َكَما احاََوى الرَِااُب َعَلى َرَباِحَث ُرنَُِْفٍة َتَاَعلَُّق بُِقوَّ

ٍة َتسوع َأعَُُن الـُمِحبَُِّن، َوُتنُُِْو َيْرَب  َ  ُأْخَوى ُرِهمَّ
َوَخَصائِِصَها َوُرَمَُزاتَِها، َوَرَسائِ

َُْن، َوَتْرِسُو َأْقالَم الـُمْساَأَجِوْيَن الَحاقِِدْيَن.الَحائِِوْيَن، 
رِ رِّ ََ  َوُتْخِوُس َأْلُسَن الـُم

ٌة، َوَغاَيٌة  َفهَذا ُهَو ُجْهِد ُ الـُماََواِلُع َبَُْن أيِديُرم، َوأرُجو أْ  تُروَ  فُِِْه َفائَِدٌة َرْوُجوَّ

وَيٌة، َوَلَُْس بَعَجٍب َأْ  أَقَع فِي َأْخَطاٍء َوَزَلٍ ، َوَأْوَهاٍم َوِعَل ؛ ل َّ الَغالَِب َعَلى  َُ َرنْ

ْهُو َوالنِّ  ِو ُهَو السَّ ََ ٌع رَِن الَعالِِم النِّحِوْيو،ِ َولِلِه َيرع اْبِن َعْبِد َربِِّه َطْبِع الَب َُاُ ، َوهَذا ُراََوقَّ ْس

ا   َقاَل:لـمَّ

َجزِ ] َّْ  [ِمَن ال

ــــــــوَ  ــــــــِزلُّ  ْد َق ُْ  العــــــــالِ ُ  َي ــــــــ  الن  ْي

 

ـــــــ  ـــــــ ُْ والَ ْب ـــــــ ْد َق ُْ بِ التَّْ   هُ َيُئوُن ـــــــ  ي

 
 

بالَخَطإِ، َوالُعْذُر ِعنَْد الَْحَواِر َرْقُبول، َفرَُف بَِطالٍِب رِْثلِي؟ َفُهَو َأْوَلى َوَأْحَوى 

ََّنِي َعِمْلُت هَذا الرِاَاَب َعَلى َعَجَلٍة رِْن َأْرِو ُ،  ََُّما أ َوهَذا رَِن الرَِواِم َرأُرول، َوََّل ِس

َوَلْم َيْساَْغِوْق أكَثَو رِْن َشْهٍو، َرَع َرا ُأَعاَِي رِنُْه رِْن آََّلٍم َوأْوَجاعٍ 
(1)

َواهلُل َتَعاَلى رِْن َوَراِء ، 

َداَي. ْشَد َوالسَّ الَرَة َوالوع  الَقْصِد، َفأْسأُلُه السَّ



ْرَوى (1) ََّ َُْس رِْن َباِب ال َُـاِ  َحـالِي؛ ل َّ الَمـَوَض ُيِخـ ع اتِّـَزاَ  الَعْقـِ   -َرَعاَذ اهلل- هَذا َل َبْ : ُهَو لَِب

ا َعـْن َخَطـإٍ ارَتَرْبُاـُه، َأْو: َقْسـَوٍة اْعَاَوْتنِـي  ُشُهَما، َوَذَكْوُتُه َحاَّى َيُروَ  لِـي َشـِفُع  وِّ ََ فِـي َحـقِّ َوالِفْرِو َوُي

ِة َباِعي، َواهلُل الـُمْسَاَعا ُ  ََا ُرْعَاِوٌف بَِجْهلِي َوقِلَّ  .الـُمَهنِْدِس، َوَرَع هَذا َفأ
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 َتَعاَلى اعاَِماِي ُ َوإِْرَداِي ُ، 
ِ
َفَها ُهَو َقْد ُسطَِو بِِحْبِو ُ َورَِداي ُِ، َوَلْم َيُرْن إَِّلَّ َعَلى اهلل

َُاِي ُ، َوأْسأُلُه -َوْحَدهُ -َفأَسأُلهُ 
إِْرَشاِي ُ َوَسَداِي ُ، َوأْ  َيْجَعَ  فِي ِرَلاُه اْجاَِهاِي ُ َواْرتِ

َُِّد الَوَرى  ََُن َوْجَهُه الَرِوْيَم َيْوَم َرَعاِي ُ، ُرَصاِحب ا س ََُه َأْ  ُيِوَينِي بِِه َوالـُمسلِم ُسْبَحا

 َوَساَلُرُه رَ 
ِ
ُِْه َصاَلُة اهلل ا الَهاِي ُ، َعَل د  ََاَح َعَلى الَْيَرِة الَحَماُم ُرَحمَّ ا َبَزَغْت َشْمٌس َو

َُْن. 
اِي ُ، آرِ ََّ  ال

د  َوَعَل  آلِِه َوَصْ بِِه َأْجَمِعْيَن. َ  َعَل  َنبِي نَا ُمَ مَّ  َوَصلَّ  اللُ َوَسلَّ

 

 الَفِقيُر إَلى َعْفِو َمْوَلاُهَأْمالُه الَعْبُد 
 َمْرَواُن الُكرِديُ 

 هـ1440/بَجَر/16
 م23/3/2019
 ْسَطنُبولِإ

alkurdimarwan@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:alkurdimarwan@gmail.com
mailto:alkurdimarwan@gmail.com


  

57 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى  

ُل   َقِضَُّةُ  ُهوَ  ،َوَأْسَهْب  َيَواُعهُ  بِهِ  َوَهَفا ،َوَكَاْب  الِجنَايةِ  َصاِحِب  َبنَا ُ  َسَطَوهُ  را أوَّ

ارِ  ََ َغةِ  اَاِ َاِ  هذا َوإِرجاعُ  اإِلَجلُِزيَِّة، اللع
ِ
ارِ اَّل  بأ َّ  َوالاَّصويُح  َوُسُهوَلاَِها، َحَُوياَِها إَلى ََ

َُّةَ   َعنِ  َوُبْعِدَها َعْقَلنَاَِها َوَعَدمِ  َقواِعِدَها، َوَلْعِف  لُِصعوَباَِها َوُتِوَكْت  َتَواَجعْت  العوب

ا ،َجْوُرهْ  َوآَلـَمنِي ،َأْرُوهْ  َصْدِر ُ فِي َوَحكَّ  َوُيَدالُِس، ُيَؤالُِس  ذلَِك  فِيُهَو وَ  الَمنْطِِق   لـمَّ

َُّةِ  َوَعَلى ،َسْطَوَتهْ َعَلى النَّاِشَئِة  َرأيُت  نٌ  ولرِنَّنِي ،َهْفَوَتهْ  الَعَوب َُقِّ  َغُوُ  الَباطِ ِ  َحبَْ   أ َّ  ُرَا

ََّهُ  ،َرِديدْ   .َوَيبُِدْ  َوَيْفنَى ،الَوِريدْ  َرْقُطوعُ  َوأ

ُُِّن ُعَجَو َفِفي الَفْصِ  اآلتِي َسنَِقُف على َكاَلرِِه  َُب ِة، و اِر اإِلَجلُِِزيَّ ََ
َحْوَل َسَبِب اَاِ

ُاَيِة   عْن سبِب هِذِه السِّ
 
ٍ ، َوَكاَلٍم َرنْطِِقي ٍ  َوُرؤصَّ َرَقالِِه َوُبَجَو َغْلَوائِِه، بَبُاٍ  ُرَفصَّ

ََا، َرَع َيفِع الُمغالَ  اِي تاََماَُّع هبَا اإلَجلُزيَُّة فِي َعْصِو ياَيِة الَّ اِي َظنََّها َصاِحُب َوالوِّ َطاِت الَّ

ا، َواإِلَشاَرِة إَلى َبعِض ِجَهاِت الَخَلِ  فِي  ا َوإِْجَوار  َُِّة ُجْور  َ ا فِي َحقِّ الَعَوب الرَِااِب ُبوَها

ا إِْ  َشاَء الَمْوَلى ِة ََّلِحق  َغِة اإِلَجلُِِزيَّ اللع
(1)

ََاُْوكهُ  َُْوِجُئ الُحرَم، َبْ :   ، َورِْن ِخالِل ذلَِك 

ا َعْدَّل  فِي هِذِه الَقَضاَيا. َُوا َحَرم   َلُرم َحاَّى َتُرو

q 

  



ََُّه َلَُسْت ُهنَـاَك ُلَغـٌة َتْخُلـو َعـْن َبعـِض َظـَواِهِو النَّْقـِد، َوَكَمـا أْعَاِقـُد أ َّ َأْكَثـَو الاََّفاُلـاَل  (1) ت َأْعَاِقُد أ

ََاِت  ََِمُـُ  إَِلـى  َوالـُمَواَز  َو
ِ
اَء بـإِْذِ  اهلل ََُجاَِـُب هـَذا الـدَّ َُاٍز، َولرِنَّنَـا  َْح ََا َتُروُ  عْن َعاطَِفٍة َوا فِي َعْصِو

ََْصاِف   .الَعْدِل َواإِل
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َ أياُة الافرُِو وأهمع أَسالُِب )اباَدأ صاحُب الجنايِة كااَبُه هبَذا الَرالِم: 
اللعغُة ِهي

ا يف ألَفاظَِها  ر  الاَّواُصِ  بَُن النَّاِس، وقْد َشِهدْت لغاُت العاَلِم الماداولُة الُوَم تَطوع

نْت بعُض اللعغاِت َوَتَواكُِبَِها َوَقَواعِدَها  رن غْزِو رعَظِم  -يَِّة رثال  كاإلَرلُِزِ -وتمرَّ

ائَِدِة.  الَْرِض لُاصبَِح لغة  بِديلة  لَِرثٍُو رَِن اللعغاِت السَّ

ًُّا  َدُة فبقُْت َجارِدة  َّل، بْ : تواجعْت عالم َُُّة المقعَّ ا لغُانا العوب ولم يعْد يهامع هبَا أرَّ

 .(11)ص:  (حاَّى أهُلها

اِر  ََ اإلَجلُِِزيَِّة وغزِوها للَعاَلِم واهاَِماِم النَّاِس بَِها، إَلى أقوُل: إ َّ إرجاَع سبِب اَاِ

اِي ألَفُنَا  ِرها يف اللَفاِظ والاَّواكُِب، َلـِمْن َقبُِ  الَقَساَوِة الَّ تَِها وتطوع َُِوياِها َوُقوَّ ح

ا  ابَِقِة، ويف هذا الرِااِب أيض  ُر ذلَِك الـُمهنِدَس أوزوَ  علَُها رِْن ِخالِل ُكُابِِه السَّ ياَروَّ

ِة َوُيْزِهف، َوَيْقِذُف  ََواُه ُيْجِحُف فِي َحقِّ هِذِه اللعَغِة الَعبَقِويَّ اٍت، َو اٍت وكوَّ رنُه روَّ

ُووِر َوََّل ُياِْحف، َوفِي  َع ََْقِ  ُشُبَهاِت َأهِ  ال وِر َوُيْوِيف، َوُيْسِهُم فِي  َهاَراٍت َوَقْوِل الزع بِاتِّ

 ََّل ُينِْصف.ُك ِّ ذلَِك َيْظلُِم وَ 

َة اَاَوْت وساَيِت الَعالمَ  ا يخَفى علُِه أ َّ اإلَجلُِزيَّ ََّنَي ََّل أظنع واحد  بَِسبَِب  وإ

َياَيِة ُهَما أرواِ ،  ُاَيِة والوِّ اِي تاَرلَُّم هبَا، وأ َّ الَعارَِ  الُمؤثَِّو فِي هِذه السِّ وِل الَّ َهَُمنَِة الدع

َتاِ  َفحسُب، َوََّل  َُّةُ )َثالَِث َلُهَما:َأْو: ُقوَّ ُاِس ُة السِّ قاَِصاِييَّةُ )، وَ (الُقوَّ
ِ
ُة اَّل ُاَسُة (الُقوَّ ، َفالسِّ

وا فَُِها لَاروَ  َغاِزَية  للُبلَداِ ، و َتفصُُ  هَذا  قاِصاُي ُهَما َقْد َفَوَلا اإلَجلُِزيََّة وأثَّ
ِ
واَّل

َُُِن، َُْمةٌ  َوََّل  َكلَِمةٌ  َرَعُهَما َيْبَقى َوََّل  يأيت يف الَفصَلُِن اآلت بإذِ   الُمعاَِوضِ  للُمَخالِِف  ُكَل

 تعالى.
ِ
 اهلل
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: َياِس ُّ  الَعاِمُل ال  

ُو المغُلوُب بَِمنَْهِج  ََُاأثَّ َة، َوالَغَلبََة َتْفِوَلاِ  َعاَياِت الَغالِِب عَلى الَمغُلوِب، َف إ َّ الُقوَّ

ََْهِجِه، َوَعاَياتِِه َوَعوائِِدِه َفور   ا، َوهذا ََّل ُينرُِوُه إَّلَّ َرْن َّل بصَُوَة له بِِعْلِم النَّفِس الَغالِِب و

ووَرِة، كَما قاَل الَعالُم  ََُه بالضَّ   والنَّاُس يعوُفو
جاَِماِع؛ ل َّ هذا بََدِهي

ِ
َوِعْلِم اَّل

 الَربُُو ابُن خلُدوَ :
ع
جاَِماِعي

ِ
 اأبد   عٌ ولَ رُ  وَب المغلُ  أ َّ  يف َوو َ والعِ  الُث الثَّ  الفصُ  » اَّل

 بِ 
ِ
 .«هِ دِ ائِ وَ عَ وَ  هِ الِ حوَ أَ  وِ ائِ َس وَ  هِ اِ لَ حْ َِ وَ  يهِ زِ وَ  هِ ارِ عَ ِش  يفِ  ِب الِ الغَ بِ  اءِ قادَ اَّل

 إّرا ،إلُهِ  واَقايْت  هابَ لَ غَ  نْ رَ  يف الرماَل  تعاقدُ  -ا بد  أ - َس فْ النَّ  أ َّ  ذلك يف والّسبُب 

 لَُس  اهَ اَقُايَ   َّ أَ  نْ رِ  هِ بِ  تغالطَ  لما :أو ،هِ تعظُمِ  نْ رِ  اهَ ندَ عِ  وَ قَ وَ  امَ بِ  مالِ بالرَ  هِ ظوِ نَ لِ 

 بِ طَ  ٍب لَ غَ لِ 
 
َّما ،ُعي ِ  طْت الَ غَ  اذَ إِ فَ  ،الغالِب  لرمالِ  هو إ  ،ااعاقاي   لها واّتصَ   َك بذل

ِ الغَ  ِب اهِ ذَ رَ  جمُعَ  ْت لَ فاَاحَ    وَ هُ  وذلَك  هِ بِ  ْت هَ بَّ ََ تَ وَ  ِب ال
ِ
 واهللُ - اهُ توَ  امَ لِ  :وْ أَ  ،اءُ دَ قاِ اَّل

ََّ  ،بأسٍ  ةِ وَّ قُ  وَّل بعصبُّةٍ  لَُس  اهَ لَ  الِب الغَ  َب لَ غَ  أ ّ  نْ رِ  -أعلمُ   نَ رِ  هُ اْ لَ حَ اَ اَْ  امَ بِ  هو ماوإ

ِ غَ تُ  ،ِب اهِ والمذَ  دِ ائِ وَ العَ   توى ولذلك للّولِ  راجعٌ  وهذا ِب،لَ الغَ  عنِ  بذلَك  اأيض   طُ ال

 :ْ  بَ  ،هاالِ أشرَ وَ  هاخاذِ اتِّ  يف ،هِ الحِ ِس وَ  بهِ كَ وْ رَ وَ  هِ ِس بَ لْ رَ  يف بالغالِب  اأبد   هُ َبَّ اَ يَ  المغلوَب 

ِ  ائوِ َس  ويف ِ  واَظوْ  ،هِ أحوال  ،ام  يائِ  همبِ  ُنَ هِ بِّ ََ اَ رُ  مهُ دُ جِ تَ  كَُف  همآبائِ  رع البناءِ  يف َك ذل

 ُب لِ غْ يَ  كَُف  قطارِ الَ  نَ رِ  وٍ طْ قُ  ك ِّ  إلى وْ واَظُ  ،فُهم اَل مَ الرَ  همُ ايِ َّلعاقَ  إَّلَّ  ذلك ورا

 اإذَ  هُ ََّ إِ  ىحاَّ  ،مهُ لَ  و َ بُ الِ الغَ  همُ ََّ لَ  وِ كثَ الَ  يفِ  ا ِ لطَ السع  دِ نْ ُج وَ  ةِ َُ ارِ الحَ   ُع زِ  هِ أهلِ  على

  هِ بع ََ الاَّ  اهذَ  نْ رِ  ُهملَ إِ   ُوِ ْس َُ فَ  ُهاعلَ  ُب لَ الغَ  اهَ ولَ  ىوَ ْخ أُ  رُ اوِ جَ تُ  ةٌ رَّ أُ  كاَْت 
ِ
 ظ  َح  اءِ قادَ واَّل

َّك ،ةِ قَ الجاللِ  مِ رَ أُ  عَ رَ  دِ هْ العَ  اهذَ لِ  سِ لُ دَ َْ الَ  يفِ  هو كما كبُوٌ   هبم هو َ ياَبَّ  همتجدُ  فإ

 يفِ  اثُ ِ مَ الاَّ  مِ ْس رَ  يف حاّى هموأحوالِ  همدِ وائِ عَ  رنْ  والرثُوِ  هماتِ ارَ وَش  مهِ ِس البِ رَ  يف
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ِ  نْ رِ  وُ عِ َْ اَ ْس يَ  دْ قَ لَ  حاّى ،ُوِت والبُ  عِ اَِ َص مَ ـالوَ  ا ِ رَ دْ الجُ  َّهُ  ةِ مَ رْ الحِ  بعُنِ  واظِ النَّ  َك ذل  أ

  الراِت عَ  رن
ِ
  وِ رْ الَ وَ  ُالءِ ساِ اَّل

ِ
 .هلل

  ْ  رَّ تأَ وَ 
 قَ  وَّ ِس  اهذَ  يفِ

 مَ ـال نِ يْ يِ  ىلَ عَ  ةُ ارَّ العَ ) :مْ هِ ولِ
ََّ ، (ِك لِ  ُك لِ مَ ـال ذِ إِ  ؛هِ ابِ بَ  نْ رِ  هُ فإ

ِ  ٌب الِ غَ   ،مهِ آبائِ بِ  اءِ نَ بْ الَ  ايَ اعاقَ  فُهِ  مالِ الرَ  َّلعاقايِ  بهِ  و َ دُ اَ قْ رُ  ةُ َُّ عِ والوَّ  هِ يدِ  تحَت  نْ مَ ل

(ُهممِ لِّ عَ مُ بِ  ُنَ مِ لِّ عَ والماَ 
(1)

. 

ا ترلََّم عْن ِز ُّ أهِ  الََدُلِس  ِو لمَّ يِن المقِو ُع إَلى هَذا الاَّأثع َوَقْد أَشاَر شَهاُب الدِّ

ِة النََّصاَرى فِي تِْلَك الباِليِ، فَقاَل:   ُع زِ  اوأرَّ » َوَتْوِك الَعَمائِِم َبْعَد َلْعِف المسلِمَُن َوقوَّ

 أهَ   فإ َّ  ،الَدلسِ  شوِق  يف ماسَُّ  َّل ،مائمِ العَ  توكُ  علُهم فالغالُب  سِ لُ الَدَ  أه ِ 

 واحَ ارَ تَس  دْ وقَ  ،ةٍ ارَ مَ عِ بِ  وهو إَّلّ  إلُهِ  َارا  رُ  ُهًاقِ فَ  وَّل ًُاقاِل  ُهمفِ  ىوَ تَ  رايُ تَ  َّل هابِ غوْ 

ِ  يف اهَ قِ وْ ََ بِ   يف لطا ِ السع  ةَ وَ ْض َح  ،ةَ َُ ِس وْ مَ بِ  مٍ الِ عَ  وَ بَ كْ أَ  اٍب طَّ َخ  نَ بْ  يزَ زِ عَ  رأيُت  ولقدْ  ،َك ذل

 وُ اِس َح  وَ هُ وَ  ،ةِ هَ الجِ  تلك يف ِك لْ بالمُ  له َب طِ ُخ  وقدْ  ،ارةُ اإلَش  وإلُهِ  ،وا ِ الَ  ذلك

 تواهُ  مرنهُ  فقلٌُ   اسِ النَّ  وُ وسائِ  جنايُ الَ  ارَّ أَ وَ . هِ وِ عْ َش  ايِ وَ َس  ىلَ عَ  َب لَ غَ  دْ قَ  هُ بُ ُْ َش وَ  ،أسِ الوَّ 

 يف هُ رأياُ  ،َاوِ ْص عَ  يف الَدلسِ  رلُك   ُذِ الَّ  هويٍ  وابنُ  ،غوٍب  يف وْ أَ  ارنهَ  شوٍق  يفِ  ةٍ بعمَّ 

 عظمُ رُ  ذ ُالَّ  الحموِ  ابنُ  وكذلك ،ةٍ ارَ مَ عِ  و َ يُ  وهو سِ لُ الَدَ  بباليِ  هِ أحوالِ  جمُعِ 

 ينَ رِ اوِ المجَ  ىارَ َص النَّ   ُِّ زِ بِ  هموأجنايُ  مهُ سالطُنُ  ايَّ يازَ  را وكثُوا   ،هِ يدِ  يف اآل َ  لسِ الَدَ 

مهُ اُ َُ بِ قْ أَ وَ  م،هِ الحِ ِس كَ  مهُ الُح ِس فَ  م،لهُ 
(2)

طِ ََّل وْ رَ ْش الَ  نَ رِ  
(3)

 وكذلَك  م،هِ اِ َُ بِ قْ كأَ  هِ وغُوِ  



 .(185-1/184تاريُ  ابِن خلدوَ  ) (1)

 .لَِباٌس ُيلَبُس فوَق الَقِمُِص َوالثُِّاِب ُيَاَمنَْطُق علُهِ  (2)

 .رَِن النَِّسُِج ََوٌع  (3)
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«.مهُ وُج وُ ُس وَ  همأعالرُ 
(1)

. 

ِو فِي ُقُلوِب الَمغُلوِب، وهذا َقْد حَصَ   َغُة رِْن باِب أْوَلى َتْدُخُ  يف هذا الاَّأثع َفاللع

ا عنَد بعِض الَعَوِب َوَوَقَع،  اَقِديم   الَعاِجمِ  ُحرمِ  تحَت  َصاُرواوَ  الّذلةُ  َلُهم حَصَ   لمَّ

َُّةَ  ُووا بُلغاهم وتَوُكوا الَعَوبِ َلُه الاَّاريُ  فِي ُبُطوِ  ِرواياتِِه َوَحِفَظْاُه َوهَذا َرا َقْد  ،َفَاأثَّ َسجَّ

ا» الُرُاُب َلنَا، كَما أشاَر ابُن خلُدوَ  فِي َروِلٍع آخَو رِْن َتاريِخِه:  مُ جَ العَ  َك لَّ مَ تَ  َوَلـمَّ

ُّةُ لجُ السَّ وَ  ،مِ لَ يْ الدَّ  نَ رِ  َْ  مهُ بعدَ  وق  مُ هُ لَ  ارَ َص وَ  ،ِب وِ المغْ بِ  وُ بَ وْ البَ وَ  ةُ اتَ زََ وَ  ،ِق وِ بالم

  الملُك 
ِ
 بِ وَ العَ  ا ُ َس اللِّ  دَ َس فَ  ،ةِ َُّ اإلسالرِ  ِك الِ مَ المَ  جمُعِ  ىلَ عَ  ساُالءُ واَّل

ع
ِ ذَ لِ  ي  ايَ كَ وَ  ،َك ل

 ،ينِ الدِّ  ظُ فْ حِ  امَ هِ بِ  ينِ ذَ اللَّ  ةِ نَّ السع وَ  اِب اَ بالرِ  مُنَ المسلِ  نايةِ عِ  نْ رِ  هُ ظَ فِ َح  ارَ  ََّل وْ لَ  ُب هَ ذْ يَ 

  اح  جِّ وَ رُ  ذلك ارَ َص وَ 
َُّ العَ  غةِ اللع  قاءِ بَ لِ   ةِ يَّ وِ َض مُ ـال ةِ وب

َِّ  نَ رِ  ُال  لِ قَ  َّّل إِ  المِ الرَ وَ  عوِ ال

َْ  وُل والمغُ  وُ اَ الاَّ  َك لَ رَ  افلمَّ  ،ارِ رَص بالَ   َب هَ ذَ  ،اإلسالمِ  نِ يْ يِ  ىعلَ  واوَُ يرُ  ولم ِق وِ بالم

ُّةُ  غةُ اللع  ِت دَ َس فَ وَ  ُح جِّ الموَ  َك ذلِ   ِك الممالِ  يف مٌ ْس رَ  لها يبَق  ولم اإلطالِق  على العوب

ُّةِ  ارَس فَ  وباليِ ، ا َ اَس وَ وُخ  ،اِق وَ بالعِ  اإلسالر
(2)

 اءَ رَ وَ  اورَ  ،دِ نْ السِّ وَ  ،ندِ الهِ  ضِ وأرْ  ،

مَ  اليِ وبِ  ،وِ هْ النَّ  َّ ُّةِ  الّلغةِ  أسالُُب  وذهبْت  ،ومِ الوع  وباليِ  ،الِ ال َِّ  نَ رِ  العوب  ،المِ والرَ  وِ عْ ال

 همكالرِ  ظِ فْ حِ وَ  ،ِب وَ العَ  كالمِ  نْ رِ  ةِ ارَس دَ الماَ  اَُنِ وَ القَ بِ  اًُّ اعِ صنَ  هُ ُمُ علِ تَ  عُ قَ يَ  لُال  قَ  َّلَّ إِ 

ِ ذَ لِ  الىتعَ  اهللُ  هُ وَ سَّ يَ  لمنْ   .َك ل



طُِب ) (1)  .(223-1/222َفُح الطُِب رِْن ُغْصِن الَدلِس الوَّ

ُِْن َفارسكلَِمُة ) (2) ـاكنَ اِء، َفَاحِويُرَها لجِ  َرنْـِع الاَِقـاِء السَّ (، فِي َأْصِ  َتسِمُاَِها عنَدُهم بُِسُروِ  الوَّ

ُّةِ   .فِي الَعَوبِ
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ُّةُ  الّلغةُ  ِت َُ قِ بَ  مابَّ رُ وَ  ََّ وَ  ،وَ ْص مِ بِ  وّيةُ المَض  العوب ِ  ،وبالمغوِب  ،سِ لُ الَدَ وَ  ،امِ ال  اءِ قَ بَ ل

ََّ  ضِ عْ بَ بِ  ْت ظَ فَ حَ اَْ فَ  لها الب  طَ  ،الّدينِ   ال
ْ
  اأرَّ وَ  ،ءِ ي

 يبَق  مْ لَ فَ  ،هُ اءَ رَ وَ  ارَ وَ  اِق وَ العِ  ِك الِ مَ رَ  يفِ

 مِ جَ العَ  ا ِ َس اللِّ بِ  ُب اَ رْ تُ  ْت ارَ َص  ومِ لُ العُ  َب اُ كُ   َّ إِ  ىحاَّ  عُنٌ  ََّل وَ  وٌ ثَ أَ  له
ِّ
 هُ يُس درِ تَ  اكذَ وَ  ،ي

«سِ الِ المجَ  يفِ 
(1)

. 

ََوى أثَو هذا الاَّأثعِو ِعنَْد المغُلوِب وهَذا رِثاُلُه فِي الاَّاريِ  الَقِديم، وفِي  ا قْدَ  َعْصِوََا أيض 

قاَِداِء بِِه َوالاَّمثعِ  لَِما َيَواُه َوَيوَتئُِِه، َوَّل ُينرُِو المحُسوَس إَّلَّ الَممُسوس!
ِ
 بالَغالِِب فِي اَّل

: ْقتََِلاِليُّ
ِ
 الَعاِمُل ا 

قاَِصاَي ُهو الَعارُِ  الثَّاَِي فِي َصدَ 
ِ
َغِة َوَفْوِلَها، َفإِذا َكاَ  أرَباُب هِذِه إ َّ اَّل اَرِة اللع

ُقوا أرواَّل  طائلة  لِنََِو ُلَغاِِهم َوَهَُْمنَاَِها َعَلى َسائِِو  قاَِصاِي َوَفوَّ
ِ
َغِة َرَلُروا ِزَراَم اَّل اللع

ِمَها َوَتعلُِِمَها، بافاَِااِح الَجارَِعاِت َوالمَ  بُوا يف َتَعلع َساِت فِي اللعَغاِت، َوَرغَّ ِز َوالُمَؤسَّ
َواكِ

َغَة الَوِحَُدَة فِي تدِريِس الُعُلوِم َوَجَعُلوَها ُلَغَة  الُبلَداِ  الُمخَالَِفِة، َوَجَعُلوا ُلغَاَهم اللع

صوا َأرواَّل  َكثَُوة  فِي هَذا الَغَوِض، َفاَل َعَجَب  ُووا اإِلعالَم للاَّوويِج َوَخصَّ الِعْلِم، َوَسخَّ

 َِ !َأْ  َتنْاَ ُروَها على ُلَغِة الُمِّ َغُة َوُيْقبَِ  النَّاُس علَُها َوُيَقدِّ  َو هِذِه اللع

الطُِِن فِي َتعلعِم  َُِّة، بَِسَبِب َتْوِغُِب الُمُلوِك َوالسَّ َغِة الَعَوبِ ا للع َوهَذا َقْد َحَصَ  َقِديم 

خمَ  َُِّة، َوإعَطاِء الَرواِل الضَّ
ْوَياَِ َُِّة َوالسع

ََاَِ ُُو َُِّة، َكَما ال ِة لَِمْن ُيَاْوِجُم رِنُْهَما إَِلى الَعَوبِ

: ْعاِنَاءِ  َشِديدَ  َمْأُرو ُ ـال َوَكا َ » ذَكَو ابُن كثٍُو َقائاِل 
ِ
ا، بَِذلَِك  اَّل  َجْعَفوٌ  َوَكَذلَِك  َجدًّ

 
ع
«َقْبَلهُ  اْلَبْوَررِي

(2)
. 



 .(476-1/475تاريُ  ابِن خلدوَ  ) (1)

 .(14/547البدايُة والنِّهايُة ) (2)
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َ  ذلَِك فلِذلَِك َتَساَرَع النَّاُس يف اإلقباِل على ُلَغِة  الَعاِجِم َوتوِك العوبُِة، َكَما َسجَّ

ا: ف  ا َوَرَاأسِّ و  َرِة لَِساَِِه، َوَقاَل ُراََحسِّ ََّنِي لم أقِصْد ِسَوى » اإلَراُم ابُن َرنُظوٍر فِي ُرَقدِّ َفإِ

َُْها رَداُر َأْحرَ  َغِة النََّبِويَِّة َوَلْبِط َفْضلَِها، إِْذ َعَل اِم اْلرَِااِب اْلَعِزيِز ِحْفِظ أُصوِل َهِذِه اللع

َُُّة اللَِّساَ ، َ َّ الَعالَِم بَِغَوارِِضَها َيْعَلُم َرا َتَواَفَق فُِِه النِّ
ِ
نَِّة النَّبَِويَِّة؛ َول ُِْه  َوالسع

َوُيَخالُِف فِ

ََُّة، َوَذلَِك لَِما َرَأْياُُه َقْد َغَلَب فِي َهَذا الََواِ ، رِِن اْخااَِل  َساُ  النِّ ِف اْلَْلِسنَِة َوالَْلَواِ ، اللِّ

َُِّة رَِن  ا، َوَصاَر النعْطُق بِاْلَعَوبِ َحاَّى َلَقْد َأْصبََح اللَّْحُن فِي اْلَراَلِم ُيَعدع َلْحن ا َرْوُيْوي 

َُّةِ  َغِة الَْعَجِم ََاِت فِي اللع ا. َوَتنَاَفَس النَّاُس فِي َتَصاَُِِْف الّاْوجما ، اْلَمَعايِِب َرْعُدْوي 

ُِْو ُلَغاِِه َوَتَفاَصحُ  َُِّة، َفَجَمْعُت َهَذا اْلرِاَاَب فِي َزَرٍن َأْهُلُه بَِغ َغِة اْلَعَوب ُِْو اللع وا فِي َغ

ُُْاُه  َُْوٌح الَفَلَك َوَقْوُرُه رِنُْه َيْسَخُوْوَ ، َوَسمَّ ]لَِساَ  َيْفَخُوْوَ ، َوَصنَْعُاُه َكَما َصنََع 

«.اْلَعَوِب[
(1)

. 

وِر على َفْوِض اللعغِة َرا ََّل َيْخَفى َعَلى  فهَذا ُهوَ  ا ولُه رَن الدَّ قاَِصاِي ُع أيض 
ِ
الَعارُِ  اَّل

َُْمنَاَِها َوَفْوِلَها  اِر اللعغِة َوَه ََ قاَِصاِي فِي اَا
ِ
ُاسِة َواَّل ََُّن يوُر السِّ ُِْن، وهبَذا تب ُْنَ ِذ ُ َع

 َعَلى النَّاِس.

اِر اإِلَجلُِِزيَِّة،  َوَكذلَِك رِْن َوْجٍه آَخَو َيبُْطُ   ََ
َكاَلُم َصاِحِب الِجنَاَيِة َعْن َسبَِب اَاِ

َوْت فِي الَراكِن الَّاِي َصارْت تحَت ُسلَطِة  ََ َُِّة اَاَ َأََّل َوُهَو: َكْوُ  اللعغِة الَفوَِس

ِّ َبدَّل  رَِن اللعغِة اإِلَجلُِزيَِّة، َوَكَذا الَحاُل بالنِّسَبةِ 
َُِّة فِي  الُمساعِمِو الَفَوَِسي

َغِة اإلسَباَِ للع

ِة، َوَرا َجاَوَرَها رَِن الََراِلي،  َُا الُمحَالَّ  رِْن قَِبِ  إِْسَباَ
الََراِلي الـُمْساَْعَمَوةِ

َُّةِ ) كـ: ُلِي..َوغُِوَها رِْن ُيَوِل الَقارِة الرِوير
َِ ، َوَكَذا (الَرَجناُِن، َوالَمرسُِك، َوت



ِ  َرنُْظوٍر ) (1)
ِ
 .(1/8لَِساُ  الَعَوِب َّل
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َُّةُ 
ِ َغُة البُوُتَغال َُْها َتأثٌُو َوُسلَطاٌ ،  اللع َُْطَوتِِهم، َأْو: َلُهم َعَل اِي َكاَْت َتحَت َس للَمنَاطِِق الَّ

َُا)كـ:  اِي  (الَبَواِزيِ ، َوِغُن َوِل َوالََقالُِِم الَّ وسَُِّة للدع َغِة الوع َوَغُِوِهَما، َوَكَذا بالنِّْسبَِة للع

َُا، )تحَت َسَُْطَوتَِها، َكـ:  وِل ، (َوَطاِجُرسَاا َأررُِن َوَغُِوِهما، َوََّل َيَزاُل أهُ  هِذِه الدع

ِة. َََها أكثَو رَِن اإِلَجلُِِزيَّ  ياَداولوَ  ُلغَة الُمساعِمِو رَع ُلَغاِِهم المِّ َويعِوُفو

ََُّة رَ  َ ا بَُن الُرْويِ حُُث َتَوى ُكوَي َرنْطَِقِة إيواَ  َيعِوُفوَ  الَفارس َع وهَذا َرا َواُه عُا

ََُّة َرَع  ِة، َوُكْوَي ُسورَيا َيعِوُفوَ  الَعَوب يَّ
ََُّة َرَع الُرويِ الُروِييَِّة، َوُكوَي ُتوكُِا َيعِوُفوَ  الاعوك

َُو ُرنَفِصلَُن  وِل فِي ُشُؤوهنِم ورا َكا ََّهْم لم َيُروَوا ُرسَاقلَُِّن عْن تلَك الدع ؛ ل َغِة الُمِّ اللع

ا ُكْوُي الِعواِق  عنُهم، َفلِذلَِك تعلَُّموا ا، أرَّ ُِّد  ََُّة َوالَعَوبََُِّة ج
ََُّة َوالاعْوكِ اللعغاِت الَفاِرِس

ا، َولرِْن َلُعَفْت  ََُّة ُعُمور  ساِقالِل َيْعِوُفوَ  الَعَوب
ِ
َفالَحاُل عنَدُهم َكذلَِك إَلى بعَد اَّل

َُخَبٍة رَِن الُمهاَ  َُُّة َبْعَد ذلَِك، إَِّلَّ ِعنَد  َراَسَة َصاَرْت عنَدُهم العوب َُن بَِها؛ ل َّ الدِّ مِّ

، َوَرْن  قاَِصاِي ُِّ
ِ
 َواَّل

ِّ
ُاسي ساِقاَللِِهُم السِّ

ِ
ََُّة َّل ِة، َوَلم َيُرْن هناَك را َيفِوُض العوب بالُروييَّ

ََُّهم َرأوَها لغَة اإِلْسالِم َوالُقوآِ ، َوََّل ُيمرِنُ  يِن؛ ل ََُّة رنُهم َفلَِدافِِع الدِّ َم العوب فهُم  تعلَّ

ويَعِة إَّلَّ هبَا. ََّ  ال

ِة الَراَلِم الَِّذ ُ َحُن بَصَدِيِه يف تأثُِو هذيِن  َفهَذا الِمثاُل َوحَدُه كاٍف لاثبُِت ُحجَّ

َو المعرتُِض قلُال  فِي هِذِه الُروِر،  ِذ ُ الَعارَِ   أ َّ  ليَركَ الَعارِلُِن، َفَلْو تفرَّ  فوَض  الَّ

ةُ  ُهوَ  فِي أيَّارِنَا اإلَجلُِِزيَّةَ   .َوَحُويُاها الَقَواِعدِ  َرَااَةُ  ََّل  ،َوالَقْهوُ  الُقوَّ

َغِة  َََظَو فِي اللع َورِْن جاٍَب آَخَو َُقوُل لهَذا الُمعَاِوِض: َلو أ َّ الُمسابِصَو الُمنِصَف 

ََُّة أَ 
ِة َوالَفَوَسَُِّة، َلَوأى أ َّ الَلَماَِ َََها باإِلَجلُِِزيَّ َُِّة َوَقاَر

قَوى رِنُْهَما َتأِصُال  الَلماَِ

َُِّة لِـَمْأَرٍب ُرَخبَّإٍ 
َرَاا َعَلى الَلَماَِ ا، َولرِْن ُقدِّ ََفِس إبلَُس! َوَتقِعُد   فِي 
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ا َوَحديث ا، َوفِي  َوِة، َقِديم 
َُِّة الَماكِ

َُطاَِ ََّ َُِّة الَحظع الكَبُو رِْن هِذِه اللععَبِة ال َوللَعوب

ِة الَعِجَُبِة، َبِ : الَعْصِو الَحاِلِو لْم َيْساَ  نرِِف العداُء َعِن النَُِّ  رْن هذِه اللعَغِة الَعبقِويَّ

َُاَء َجِمَُعَها، إِلبَعاِي الُمسلِمَُن  َط الَعم
َها، َوأَتوا الَوَسائِ اسَاخَدُروا الَوَسائَِ  الَعْوَجاَء ُكلَّ

َعْن ُلَغِة الُقوآ ِ 
(1)

َغِة َوأساتُِِذهَ  ُُِن النَّاِس، َوَتَِويِه ُسمَعاَِها ، َوَتقبُِح هِذِه اللع ا فِي أع

ع َلم َياَبََّق لهِذِه 
َ  بِِحْفظِها، ولْوَّل هَذا الِحفُظ اإِللهي َوُصوَرتَِها، ولرِنَّ اهلَل تعاَلى َقْد َتَرفَّ

 اللعغِة رْن أثٍو، رَع ُك ِّ هذا الَرُِد والُعدواِ  َوَجبَُووِت هِذِه الُخُصوَرات.

َرِن يوَ  المؤاَرَوِة َوالُعدواِ ، فاللعَغاُت ُيعْ  َفى َرسُمَها َوَينَْدِرُس َأَثُوَها بْعَد ُرُووِر الزَّ

ِّ ُرَصاِحب ا ُك َّ 
 تعاَلى وِرعاياِِه، َرَع ُك ِّ هذا الَزَرِن الُمِضي

ِ
ََُّة بقُْت بحفِظ اهلل ولرِنَّ الَعَوب

ِوَسِة َعَلَُها، َولم َتسَاسلِْم ل ََ ، بْ : قاَوَرْت خَُو ُرقاَورٍة، َفإِْ  َيلَّ هِذِه الَهَجَماِت ال لعُدوِّ

ََاِِه. َُا ٌََة بِِص  َتَعاَلى َرُصو
ِ
ٌَُّة بِِحَماَيِة اهلل ََُّة َرحِم ََُّه َيُدلع َعَلى أ َّ الَعَوب  هَذا َعَلى َشيٍء َفإِ

الَواقِِع َأْبَعَد رَِن َورِْن ِخالِل ذلَِك َتْعِوُف أ َّ َكاَلَم الـُمهنِْدِس َكالٌم َبِعٌُد َعِن 

َها  ََُّة َوَرَقَت َحقَّ ََُّه َظَلَم الَعَوب َُُّن رِْن ِخاللِِه أ َواِب، َوََّل ُيِعُُوُه َعاقٌِ  ثَِقَاُه، َوَكَما َيَاَب السَّ

وَلم ُينِْصْفَها، َوَراَل َعِن الَحقِّ إَِلى ِجَواِر الَجْوِر، َوَيَخَ  ُجْحَو اإِلْجَحاِف، فَأرُجو َلُه 

ُجوَع َوإَِّلَّ َفُعْقَباُه غُُو َرحُموَيٍة.ال  َعْوَيَة َوالوع

 [ِمَن الَبِ ْيطِ ]

ـــــِْ بَ وَ   ُعهُ َْ َْلـــــيَ   َ ْغـــــالبَ   َّ أَ   َ َْلـــــالَئ  ش 

 

ـــــوَ   ـــــ ارلَ َم َُّ   َّ أَ  رِ وْ الَج ـــــال ـــــْد   َ ْل ُْ ُ َي  َا

 
 

q 



 .َوَقْد يأتِي َرَعنَا إْ  َشاَء اهلُل تَعاَلى فِي الَفْصِ  اآلتِي بُاُ  شيٍء رْن هذِه المؤاَرَواِت  (1)
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َُِّة َلَها َتاِرْيٌ  ُرَذيٌَّ  َطِويْ   َُْ  رِنَْها َرمُقوٌت َهِزيْ  ، وَ إِ َّ الَحْوَب َعَلى الَعَوبِ ، إِ َّ النَّ

ٌُْو َذلُِْْ   اَعِة، وََّل أوزوُ  ، َوالُجْهَد إَِلى إِْبَعاِيَها َحِق َوَلَُْسْت َولَُِد الَعْصِو َوََّل َربَُِب السَّ

َََّها َحْوٌب ِلدَّ اإِلسالِم َفَاسَاِموع  اِيَها؛ ل َل َرْن َخاَلَها، َوََّل َيروُ  آِخَو ُقوَّ باساِْمَواِرِه  أوَّ

ٌَُة، َولرِنَّنَا  ِغُنٌَة َراِل ٌة َوالضَّ َوَتُدوُم َرَع َيَوارِِه، َوَيبَْقى َرَع َبَقائِِه، إَِذ  الَحْوُب ُرسَاِموَّ

 !(إِْ  َعاَيِت الَعْقَوُب، َفالنَّْعُ  َلَها َحاِلَوةٌ )ََُعارُِلَها َعَلى َحدِّ َقْوِل الَعَوِب: 

ووَس تِْلَو َوَشنّوا َعَلُ َفَجاُؤوا ، بَِواِسَطِة أبِي ِرَغاٍل رِْن َبنِي َحْوْب َها الَحْوَب الضَّ

ََُّة ِجْلَدتَِها بَِأَوارِِو الَغْوْب  ْرْب، َولرِنَّ الَعَوب ، َوأفنَوا َأرواَلُهم َوَأعَماَرُهم فِي هَذا الدَّ

ّب  َُّا بِِحْفِظ الوَّ َُْت َشارَِخة  َجِمَُلَة الَوْجِه َوالُمَح ََهُ ُسبْ -َبِق  !-َحا

ْزِيَراُء بِهِ  الُعدَواُ  َعَلى اإِلسالمِ َكاَ  َوَقْد 
ِ
َرةٍ  َظَهوَ  َواَّل َعَلى ُصَوٍر  ُرنُْذ ُقووٍ  ُرَاَقدِّ

ُُْ  رِنَْها، َولرِْن َبْعَد  َوَأْشَراٍل، َوأَواٍع َوألَواٍ ، ْعُن فِي الَعَوبَُِّة َوالنَّ َفِمْن هَذا الُعدَواِ  الطَّ

َُِّة َوَلْعِف ُقَوى الُمسلِمَُن الَاَفَت الَْعَداُء إَِلى َغْزِو اللعَغِة  ُسُقوِط الِخالَفةِ 
اإِلسالرِ

ُق َرَصالَِحُهم فِي  ُُِّو َلُهم َوُيَحقِّ َغِة ُيَغ ََُّهم َأْيَرُكوا أ َّ َغْزَو اللع ا؛ ل ا بالِغ  وا بِِه اهاَِمار  َواهَامع

ُِْه  ٍة َيِسَُوٍة، َرا ََّل َتْقِدُر َعَل ُة َوالَعَااُي َوالُجنُوُي َوالَوَتاُي بَِسنََواٍت َوُيُهوٍر!ُردَّ  الُقوَّ

لَِوْفِض الُفْصَحى َواساِْخَداِم اللََّهَجاِت  َبئَُِسٌة،َظَهَوْت ُجُهوٌي َخِسَُْسٌة َتِعَسٌة لِذلَِك فَ 

َُِّة الَعارِّ  َُةِ المحل
َُْرِة البَالِ

كِ اِي َتخُلو  ،َُِة الوَّ َوابِِط  رِنَ الَّ الُُسِس َوالَقَواِعِد َوالضَّ

َُْساِت  ََُّة؟ َوالاَّأِس َََّها ُتقاِوُم الَعَوبِ ، َوََّل َأيِر ُ َكَُف ُيَخَُُّ  أ  .َأْصال 

َُّةِ َكاَ  َورِْن َثمَّ 
ْعَوُة إَِلى  ،َتْوُك الرَِااَبِة بالُفْصَحى الَعِزْيَزةِ النَّارَِقِة الَعلِ الرَِااَبِة َوالدَّ

تِ  َُِّة! الـُمَهْلَهَلةِ  ُنَُّةِ الالَّ َوِل الَعَوبِ َحاَفِة فِي الدع  فِي رَجاِل اإِلْعالِم والصَّ
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ُي َكالُغَواِب َوُتَغنِّي َكالَجَوايِ  َفارُتِفَعْت  ٌة ُتَغوِّ ٍََة َكأبِي َأصواٌت َشاذَّ ، َوبألَواٍ  ُراََلّو

ِ ، َفَاا َُِّة َبَدَل الُفْصَحى، َبَواقَِش، َبْ : َفاُقوا الِحْوَباَء فِي الاََّلوع َرة  َيدعوَ  للرَِاابِة بالَعارِّ

َُِّة، َوتاَرة  يدُعوَ  لافِضُِ  ُلَغِة الُمساعِمِو َعَلى الُفصَحى، 
ِ تُن َوتاَرة  يدُعوَ  للرِاابِة بالالَّ

َُِة، َسواٌء كاَ  رَِن المساََِوقَُن ا ا رَِن الُحُووِب الَقاس َُُّة أَواع  لَّذيَن َوَقْد شاهَدِت العوب

َتَظاَهُووا بالنعصِح َواإِلخاَلصِ 
(1)

ِذيَن َيَرُسوا فِي جارَِعاِت الَغوِب  ، َأو: رِْن أبنائَِها رَِن الَّ

ِة؛ ارَّ موا بأفَراِرِهُم السَّ َ  َوَتسمَّ
ِ
 مْ هُ ارُ رَ فْ أَ  ْت اءَ جَ فَ  ،ةَ دَ اِس الفَ  مُ هُ اََ بَ لْ أَ  واعُ ِل رُ  مهُ ََّ ل

 اتِ ورَ لُ عْ مَ ـال ممع َس الاَّ ) ة  رَ وْ مُ ْس رَ 
ّ
 (م1873-م1801)َفاَعُة الطَّْهَطاِو ُع رِ َوَعَلى َرَأِسِهم  (ي

ََِة ال َم فِي َحَضا ِذ ُ َتَعلَّ َب ِعنَْدُهمـْالَّ ا بِِهم فِي  ،ُمْسَاَِوقَُن َوَتَدرَّ ا بارًّ َوَكاَ  َتلمُذ 

اِِه،   َوالُعُقوِق بُِأرَّ
اِرَجةِ ُيَقنَِّن َفَراَ  ُيَحاِوُل َأْ  َرْدَرَسِة الَقْسَوةِ َُّةِ )للدَّ  َوَلرنَُّه َرا َأْفَلَح  (الَعارِّ

َََجَح  َُّةِ ـْ ، َوَقْد َعاَلَدُه آَباُؤُه رَِن الَوَرا   ،ُمْساََِوقَُن فِي الاَّقنُِن َوَلْبِط الَقَواِعِد للَعارِّ

ًُّا فِي ُرَحاَوَّلِت ال
 ـُمْسَاَِوِق الَلـَْكَما َظَهَو ذلَِك َجلِ

ِّ
ِذ ُ َكاَ   «ولهلم سبَُِاا» َماَِي الَّ

ا لَِداِر الُرُاِب ال ُُْث َكاََب كَِااَبهُ ـْ ُرديو  ِة َح َُِّة الَعارُِة يف رِصوَ اللع  َقَواِعدَ ) :ِمصِويَّ ، (غِة الَعوب

َُِّة الَحِدْيَثةِ ) :فِي كَِاابِهِ َيَعا وَ  َُِّة، إَِلى الرَِااَبِة بالالَّ  (اللَّهَجِة الَعَوب
ِ  الَحاقِدُ  َورِْن َبْعِدهِ تُِن

ا َوَخَساَسة  رِنْهُ  «َكارل ُفولوس» ِذ ُ َلم َيُرْن َأَق َّ ِحْقد  َُِّة َوَقَواِعِدَها الَعلَُِِّة. الَّ  َعَلى الَعَوب

ِو اإِلَجلُِز ُِّ ـَْوَكذلَِك َتَوى ََِداَءاِت ال َِّ  (م1890)فِي َحَوالِي  «ولُم لُروكس» ُمبَ

َُِّة فِي الرَِااَبِة َواإِلعاَلمِ  َكا َ  َوَرا َبْعَدَها، َحُُث  َُْحِة َوَتبِدْيلَِها بالَعارِّ ََبِْذ الَفِص  ،َيدُعو إَِلى 

ا  ر  باَِرارِ  َيْعَواَتهُ ُرَبوِّ
ِ
ا يوَ  اَّل َُْحَة َتِقُف َحائاِل  َوَحاِجز  َو َرَقاََّلٍت  ،بأ َّ الَفِص ََ ََ ِخْدَرة  َو



ا! (1) ََاِصح  ا   .َعجٌُب أرُو َرْن َيَوى الثَّْعَلَب الَماكَِو َأخ 
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َِيِء  َُن إَِلى اآلَ ؟! لِمَ )َوَأْشَهُوَها: لِـَمْقِصِدِه الدَّ ْخاَِواِع َلَدى اْلِمْصِويِّ
ِ
ُة اَّل  (َلْم ُتْوَجْد ُقوَّ

َبِب كَ َوَيْوِسُم الُفْصَحى  ئُسِ  السَّ ، َوَقْد َكاَ  َيْخُطُب بَُن فِي الاََّقاُعِس َوالُجُمويِ  الوَّ

: أيعها الِمصوّيو َ » النَّاِس َقائاِل 
(1)

خرتَاِع لَ ى إيجاِي قُ لَ وا قايريَن عَ ، لْن تزالُ 
ِ
ِة اَّل ..  يُرمدَ وَّ

ووطُ  َع َوْت فُِهُم ال ََُّه ُيْوَجُد فُرم أَاٌس كثُِووَ  توفَّ ولرْن بسَبِب عَدِم وُجوي لَساٍ   ،فإ

ُهوٍر فَُِْما بُنَُرم َْ   َر
بَُب  ،ِعْلِمي ى؛ إِِذ السَّ ٍء، َأَلْعُام َأْعَماَلُرم ُسد  ْ

لم تحُصلوا َعَلى َشي

ُفَها َأْرَباُبَها بَِراَلٍم رِْثِ  الِجَباِل َوفِي آِخِو الَْرِو ََّل يف ذلَك أ َّ الُراَُب  َُويََّة يؤلِّ ََُّة الدع الِعْلِم

ُْوَ  ِّ َغ
َساِ  الِعْلِمي َأ َذلَِك إَِّلَّ رِْن َكْوِ  اللِّ ََ ََ ا، َوَرا  ُْو  ا َصِغ ْعُب إَِّلَّ َفْأر   َيلُِد هَذا الَرالُم الصَّ

َُْن  ُهْوٍر فَُِْما َب َْ ةِ َر َُْوةِ  الَعارَّ ِه ََّ ِة ال اِرَجِة الَقِويَّ .. َأُقْوُل َلُرْم إَِذا َجنَْحاُْم إَِلى هِذِه اللعَغِة الدَّ

ا. َُْفَة ُتْمنَُحْوَ  َكثُِْو  ِع َغَة الضَّ ُْنَُرم َوَتَوْكُام هِذِه اللع َُْما َب
«فِ

(2)
. 

ُجُ  َوَقْد َقاَم  بعاِي الُفْصَحى َكَما هَذا الوَّ ََُّه بُِجُهويٍ ُأْخَوى إِلِ َُْ  َوَبْعَض أ َِْج َتْوَجَم اإِل

َُِّة! ـْ الُرُاِب َوال َُّاِت إَِلى الَعارِّ  َمْسَوِح

 ـَْوَلْم َيُرْن َحظع ال
ِّ
ِوِق الَفَوَِسي َْ ا َسبََق  «لويس َراِسُنُُو » ُمْسَا َفاَقُهم فِي  :بَْ   ،َأَق َّ رِمَّ

عَوِة إَِلى ََبِْذ الُفْصَحِى َوإِبَْعايَِها، َوَكذلَِك بَْعَدُهم َأتى الَحاقُِد اإِلَجلُِِز ُع  الَقاِلي فِي  الدَّ

عَوَة إَِلى اساِعَماِل َكاَ  وَ  (م1902) (ُلَغِة الَقاِهَوةِ )َوَألََّف كَِااَب  «ُمورـْيل» َوْقاِهِ  ُق الدَّ ُينَمِّ

َُِّة  ُِْه بُِزْخُوٍف رَِن الَقْوِل ال ،َوإِْبَعاِي الُفْصَحىالَعارِّ
 !الـُمْفَاَوى ُمَبْهَوِج ـْ َوَأَتى فِ



َها اْلِمصِويَُِّن(! (1)  فِي اْلَمطبوِع: )أيع

ــَمايلوفاِش (2) ــَد س ــِو لحم  اْلُمَعاِص
ِّ
ــي ــا يف اليِب العوب ــواِق َوَتأثُُوَه ساَِ

ِ
ــفُة اَّل -672ص) َفلَس

َُْفة   .(673 ــا، َكُــَف َتُرــوُ  الُفْصــَحى َلــِع َفُرــ   َيْعــِوُف َأ َّ الَرــَو عرــُس َرــا قاَلــُه َهــذا الَخــائُِن َتَمار 

َُُّة َقِويَّة ؟!َوال
َُُّة الَبالِ اِرَجُة الَعارِّ  دَّ
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َف  َِْجلُُز رِْصَو َألَّ  الَحاقُِد فِي  «سُلو  ولمور» َوَبْعَد َأِ  اْحاَلَِّت اإِل
ع
الَحاكُِم الربيَطاَِي

ِم رِْصَو كَِااب ا بِاسمِ 
َُّة ال) :َرَحاكِ ُِْه بَِوْفِض  (م1901) (َُّة بِِمْصوَ َمَحلِّ ـْالَعَوبِ

َوَطاَلَب فِ

َُِّة. ََْبِذَها َوَتْبِديلَِها بالَعارِّ  الُفْصَحى َو

 [ِمَن الَبِ ْيطِ ]

ـــَعوا ـــاَيُعوا َوَس ـــال  َب ـــوُ  ِرَج ـــْت ُانُ  َخاَب

 

 َوَعُمـــــوا َأاقُمُهـــــ  َوَهَفـــــْت  َقتِلـــــهِ  يف 

ــــــئَ    ــــــانِ ُّ  بِ ــــــتُه  الَم ــــــُه ُ  َمنَّ  ُنُفوُس

 

ـــ  ـــا قً َجْه ـــَْب  َوي ـــ ُق ـــفَ  اَم ـــ اُه ُ اَج  َد ُ النَّ

 
 

ُثمَّ َبَدا َيْظَهُو َبْعُض َرِن اسَانَّ بُِسنَِّة هؤََّلِء رَِن الَعَوِب الَّذيَن َيْساَِجُبوَ  لُِر ِّ َياٍع 

ََغمة  َوَيَوْوَ  ُك َّ َصْوٍت  ََّة  َو ْعَقِة، َفَجاُؤوا ر ُِّزوَ  بَُن الَحْدِو َوالصَّ َحارِلَُِن ، َوَّل ُيَم

ِة اإِلسالرَُِِّة، كـ ِشَعاراٍت ُرَزيََّفة   لويس )َسْوَياَء فِي الَحْوِب َعَلى ُلَغِة الُقوآِ  َولَِساِ  الُرَّ

عَوض
(1)

ُِّد، َوَعْبد العِزيِز َفهِمي َباَشا، َوَطه  ، َوَسالَرة ُرْوَسى، َوَأْحَمد ُلْطِفي السَّ



ََْقـِد الُفْصـَحى َوُيْهِدْيـِه إَِلـى  (1) الَجاُسـوِس « كِويسـاوفو سـرُف»َتبًّا َلُه رِْن َخـائٍِن َيْرُاـُب كَِااب ـا فِـي 

لاَّـاِريَ  َوَيْعَبُثـوَ  بالَحَقـائِِق، لَِماذا ُيَزيُِّفوَ  ااإِلَجلُِز ُِّ الَحاقِِد َعَلى اْلُمسلمَُن َوالَعَوِب! اَُظو كَِااَب: 

(: 8-7( )ص:أباطُِـَ  َوَأْسـَمارٍ (، َقـاَل الُسـااُذ رحمـوي شـاكو فِـي: )329-328إِْسَماِعُ  َكُالَِـي )ص

ِذ ُ كا  ُيْعَوُف فُما َغَبَو باْسـِم » كـاَ  رـن « لـويس ِعـَوض»َفِمْن ذلك را كا  يرُاُبُه أَجاكْس ِعَوض الَّ

َُِة  اُه سوالِف القض ا را أْ  أقوَأ له شُئ ا َسمَّ َّ يور 
َوَقَصـائَِد ُأْخـَوى، َوُكاِـَب « ُبُلوُتولنـدَ »َأْ  كَاَب اهلُل علي

( رِـَن المـُالِي، وَلَمـا 1947وذلـَك فِـي: )« كويسـاوفو سـرُف»تحَاُه رِْن ِشْعِو الَخالَِصِة وأهَداُه إِلـى 

ا فِـ« سرُف»كنُت أعلُم َخْبَء  ََُّه كا  أسـااذ  ا هذا وأ ي كلُـِة اآلياِب بجارَعـِة الَقـاهوِة وأَـه كـاَ  رـاكِو 

ََّـُه  ا إِلى هـذا؛ ل ُق بَُن طلبِة الِقْسِم اإِلَجلُز ُِّ يف الجارعِة! يُمدع َيد  َباِع وأَه كاَ  ُيَفوِّ َُْس الطِّ خبُث ا َخِس

بـه المخلُِصـوَ  لِـِدينِهم  تابٌع له حاطب يف هواُه، وينفُض يَدُه رن ذاك لَه يْعَاِصُم ببعِض رـا َيْعَاِصـمُ 

ــةِ  ــِة َوللثََّقاَف َُّ
َُاَيِة الَبِوْيَطاَِ ــ ــِه غــالًّ للسِّ ــي ُعنِق

ا َأْ  َيَضــَع فِ ــاِنَْراف  ــة  َواْس َََف ــة  َوَأ َُّ ِة َوَوَطــنِِهم، َحِم ــُِويَّ
َِ  الاَّْب

ََّـُه  َُِّة، وكنُت أعلـُم َفـْوَق ذلِـَك َأ ُِْح عَوى َّل َيْسـاَ « شـولاا »اْلَمِس ا يف َعـويُض الـدَّ ِحقع أْ  يُرـوَ  ُأْسـَااذ 

 النَّافـِـَذُة، َفَأْصـبَ 
َ
 الَغالَِبــُة، وكاَـْت َكلَِمُاَهــا ِهـي

َ
ََـْت َيْوَرئـِـٍذ ِهـي َُــا َكا

َُاَيَة َبِوْيَطاَِ َح ِســوع َجارَِعـٍة ولرــنَّ ِسـ

ــِه « أجــاكس عــوض» ــِد ُ بِإِْهَدائِ ا ِعنْ ــى هــَذا الجَ « بلوتولنــد»َرْفُضــْوح  =            اُســوِس َوَقَصــائَِد ُأْخــَوى إِل
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ُحسُن
(1)

فعُلومَ ـْ، َوِعَُْسى إِسرنَدر ال
(2)

ْن َرَجُعوا رِْن َجارَِعاتِِهم ، ( َوَغُِوِهم رِمَّ

َرْمُلوكَُِْن َوَسَباَيا لَْفَراِر الـُمسَاَِوقَُن الَحاقِِديَن، َوَراقِِصَُْن بُِدُفوفِهم َواقِِفَُن فِي 

َحاَّى َوَصَ  الَْرُو إَِلى َأْ  ُعِقَد فِي ُلبنَاَ  ُرؤَتَمٌو فِي َهدِم الُفْصَحى َوإَِزاَلاَِها ُصُفوفِِهم، 

 !(م1973)َعَلن ا فِي 

ٌ  َيْعِوُفُه ُك ع َرْن َلُه إِلْ وَفهَذا الاَّاِريُ  َررُاوٌب  ُمْساََِوقَُن ـَماٌم بَدَسائِس الْ ـُرَدوَّ

َُّةِ  َُن َوَتآُرِوِهم َعَلىنِ الَخائِ 
ِة اإِلسالرِ الُرَّ

(3)
. 

َُْها، َوقَ  َُِّة َرْن َيْحِم َُْغِة الَب
َغِة الَبلِ ََُّأ لِهِذِه اللع  َض َلَها َرْن َيُذوُي َعنَْهاَُّ َوَلرِنَّ اهلَل َتَعاَلى َه

َُْها َُْدٍة َكـَوَيْحِم ، )، َوَأوَجَد َرْن ُيَدافُِع َعنَْها بُِحَجٍج َيارَِغٍة ُربِ
ِّ
افِِعي ُرْصَطَفى َصاِيٍق الوَّ

 ـْ َوَحافٍِظ إِبواِهَُم، َوَرحُموي َشاكِو، َوال
ِّ
ا. ، َجَزاُهُم اهللُ َعِن اللعَغةِ ، َوَغُُوُهم َكثُِوٌ (َمنفلُوطِي ُْو   َخ



ُِْق  = ِّ الّصِف
ِو الثََّقافِي َِّ  .هـ.ا .«...المحرتِف واْلُمَب

ى َلُه ُعَمو (1) ، َوَقْد َتَصدَّ ِّ
ساَِواقِي

ِ
 اَّل

ِّ
ا بالِفْرِو الَغوبِي و  اِِه، َوَكاَ  ُرَاأثِّ ا بُِأرَّ ُجُ  َعاقًّ َفوو ُخ  َكاَ  هذا الوَّ

ا  اِي، َوَريَّ اَوعَباس رحُموي الَعقَّ ُْو  َُِّة، َفَجَزاُهَما اهلُل َعنَّا َخ تُن عَوِة إَِلى الرَِااَبِة بالالَّ ُِْه فِي الدَّ  .َعَل

َُِّة، َوَكاَ  يرُاُب يف َجِويَدِة اْلَمجَمـِع  َوالَْعَجُب  (2) َغِة الَعَوبِ ا فِي َرْجَمِع اللع َأ َّ هَذا الَخَُو َكاَ  عضو 

ا َُاي  َئاُب للنَِّعاِج َأس َُِّة، َعَجب ا َصاَرِت الذِّ َُِّة الُفْصَحى َوَيدُعو إَِلى الَعارِّ زِيراِء بالَعَوبِ
ِ
 .فِي اَّل

ساَِـواِق َوَتأثُِوَهـا يف اليِب َوَقْد َتِجُدوَ  َبعض   (3)
ِ
ا رِْن هِذِه الَشُاِء َوَأكَثـَو فِـي كَِاـاِب: )َفلَسـفِة اَّل

 اْلُمَعاِصِو( لحمَد سَمايلوفاِش
ِّ
ا 666ص) العوبي َغِة، َفُهَو كَِاـاٌب ُرِهـم  ِجـدًّ َُِّة اللع ( َوَرا َبْعَدَها فِي َقِض

ا َوَّل ُبدَّ رَِن الوقوِف علُِه َوقِواءَ   بالقـاهوِة سـنَة: ِجدًّ
ِّ
، طبـَع بـدار الِفرـو الَعوبـي ََْعاٍم َوَتـأ   تِِه بإِْرَعاٍ  َوإِ

 لَِمـاذا ُيَزيُِّفـوَ  الاَّـاِريَ  َوَيْعَبُثـوَ  بالَحَقـائِِق(، إِْسـَماِعُ  َكُالَِـيَوَكَذا كِااُب ) .م(1998-هـ1418)

كاوَرُة َفوسةُ 320ص) كاوراه،  ( َوَرا َبْعَدَها، َوَقْد َكَاَبِت الدع ََاَلْت بِِه الدع ا َو ُِّم  ا كَِااب ا َق زكويَّا سعُد أيض 

َُِّة َوآَثاُرَها فِي رِْصَو( فِي ) عوِة إَِلى الَعارِّ ا  527َباسِم )َتاِرْيُ  الدَّ َصْفَحة ( َفُهَو كذلَِك كَِاـاٌب ُرِهـم  ِجـدًّ

ِو الثََّقاَفِة باإِلسرن َْ ََ   .م(1964-هـ1383دِريَِّة )لِفي هَذا الَباِب، ُطبَِع بَِداِر 
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 الَحْمُد َواْلِمنَّةُ - الُمَاآرُِو َوالمسَاأَجوُ  َوَرا َأْفَلَح 
ِ
ََ ِ  -َوهلل َوَرا  ،َوَباَءْت ُجُهوُيُهم بِالَف

َُْت فِي الَجارَِعاِت ِزْلنَا  َ الُفْصَحى، َوَبِق
ُف َََوى ُلَغَة اإِلْعالِم َوالُراُِب ِهي بَِها َوُتَؤلَّ

َُّةِ  الُرُاُب  تُِن عَوِة إَِلى الرِاَاَبِة بالالَّ ا فِي الدَّ َوُح، َكَما َلْم ُيْفلُِحوا َأْيض  َْ  َوُت
ِ
، والحمُد هلل

 .ربِّ الَعالمُنَ 

 [الطَِّوْيلِ ِمَن ]

ـــْعُيُه  ـــلَّ َس ـــْ  َض ـــْن َمْعَش ـــْ  ِم ـــا َلُه  َفَتبًّ

 

  ُْ  َوَقـــــْد َعِمَيـــــْت َأْبََلـــــاُرُه  َوالَبََلـــــا ِ

 
 

q 
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اِرَجِة، َتْحاَِو ُ َعَلى َيس   عَوَة إَِلى َرْفِض الُفْصَحى َوإِهَمالَِها َوَتبديلَِها بالدَّ إِ َّ الدَّ

ِة َوَأََواٌع رِنَ  َُْها ُرنَْدِرَجة،  َوكٍُد بالُرَّ
وِّ فِ ََّ َوَلَقْد أحسَّ الَعُدوع الـُمَاآرُِو الَخاِيُع هبَذا ال

ِة إَِلى الَهالِك َوُسوِء  ِذ ُ َيْذَهُب بأْبنَاِء الُرَّ الَرِو الَفظُِِع الَخطُِو، َوبِهَذا النََّرِد الَّ

ا فِي َتحِقُِقِه  ا َكبُو  َوَتْثبُِْاِِه، َوَحاوُلوا الوُصوَل إَلى هَذا الـَمِصُِو، َفلِذلَِك َصَوُفوا َرجُهوي 

ُِْه أرواَلُهم َوأرَواَحُهم، لِـَما َعلُِموا فُِِه رَِن الـَمَهالِِك َوالـَمَزالِِق 
َفُهم فِ الَمقِصِد َوَلو َكلَّ

اِي َوالَباَلَيا،  ْعَوِة ال ُتنَْاُج َورِْن هِذِه الَباَليا الَّ  اكَِوِة:ـمَ رِْن َهِذِه الدَّ

 اُل الـُمْ ِلِمْيَن َعْن ِلْينِِهِ :إِْبعَ 

َل لْلِْسالمِ ـْ ال) إِ َّ الُقوآَ  الَرِويمَ  نََّة النَّبويَّةَ  (َمْصَدَر الَوَّ ِويَفَة  َوالسع ََّ َمْصَدَر ـْال)ال

َُِّة الُفْصَحى،  (الثَّاَِي َغِة الَعَوبِ َغُة َعْن َواقِِع النَّاِس فَ َجاَءا باللع  َكا َ َمْهَما ابَاَعَدْت هِذِه اللع

َُْدْيِن َعْن َأذَهاَِِهمَوَأْعَوَج  َفهُمُهم َلُهَما َأْبَعدَ   ، َوَرْهَما َغاَبْت َعْن َأذَهاِ  النَّاِس َصاَرا َبِع

َوَأْفَهارِِهم
(1)

،  
ِ
ْعَن فِي َفلِذلَِك َجَعَ  اَّل َساِ  الَعْبَقِو ُِّ هَذا ْساَِواُق الطَّ َُاَهُ  اللِّ َُُّه َوُبْغ

، َرطِ

َُْصَوَتهُ   .َوَحاَوُلوا َأْ  َينَاِزُعوا رِْن ُقُلوِب الُمسلِمَُن َرَحبََّاُه َو

 إِ َّ الُفْصَحى فَ 
َ
 وَ  ،ُلَغُة الُقوآِ  الَرِوْيِم َولَِساُ  الََحايِيِث النَّبويَّةِ ِهي

َ
َثُة ـْ الِهي ُمَاَحدِّ

ِويْ  ََّ َعِة َوالاعَواِث بِاسِم ال
(2)

، َوإِ َّ إِْلَغاَءَها إِْلَغاٌء لْلِْسالِم َولَِمَصاِيِرِه، َوَكَما  
ِّ
اإِلْسالرِي



ـٍ ، أسـ (1) ـْجِو( بَِبُـاٍ  ُرَفصَّ ََّ َُِّة فِي كِاابِنَا )َرفـِع ال وِع ََّ َُِّة للُعُلوِم ال أُل َوَقْد َتَرلَّْمنَا َعْن َلووَرِة الَعَوب

َو إخَواَجهُ  َُسِّ   .اهلَل َتَعاَلى أْ  ُي

ََـاُبُهم َوَأذَيـاُلُهم  َكلَِمةُ  (2) ٍُْد، اسَاْخَدَرَها الــُمسَاَِوُقوَ  َوَأذ = الاعَواِث َوَراَءَها َرا َوَراَءَها رِْن َيس  َوَك
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  َُْ
ََاِء إَِذا ُكِسَو َلاَع ُرْحَاَواُه! :قِ َغَة َكاإِل   إِ َّ اللع

ِ  رِْن بِ  (ُمسَاَِوقو َ ـْال)َيَاَأذَّى هؤَّلِء الَقْوُم َكاَ  َوَقْد  ، َوُيدافُِعوَ  َعنَْها ُلَغاِِهمالنَُّ

، َََها رِْن أ ُِّ َتَحد  افَِع َلُهم ُهَو  َجاُؤوا َينَالوَ  رِْن ُلَغاِنَالرِنَُّهم وَ  َويحمو َوأوَهُموا أ َّ الدَّ

َُّةِ   َيهوِي ُ  إَِجلُِِز ُ  َيُقوُل: «ُجوزيف روريس» ، َفَها ُهوَ اإِلخالُص للَعَوِب َوالَعَوبِ

ْعبِنَا َوَرْجِدِه الَخالِِد، َطاَلما سنََظ ع الَّذيَن ُيبعِ » ََ ِ وَّ ل ََّ ِة ُيْضِمُووَ  ال َغِة الِعربيَّ ََنَا عِن اللع دو

ا َيهوي 
(1)

اِي ُكاِبَْت بَِها ، َوَطاَلَما سنُناِي ُ بأ َّ الاَّوراَة كِااُبنَا،  َغَة الَّ َس اللع ََُقدِّ يجُب َأْ  

ا ََّل َحدَّ َلهُ  «.َتْقِدْيس 
(2)

. 
َغِة ِعنَْد هؤََّلِء َوْرنُه َتْعِوُف لَِماَذا ُيَطالُِب الَْعَداُء بَِوْفِض ُلَغِة  َوبِهَذا َتْعِوُف َقْدَر اللع

 الُقوآِ !



=  ُُ َواَب، َفْل ِو ُ  َيْقَبُ  الَخَطَأ َوالصَّ ََ ُ ا، َفُهَو ُجْهٌد َب ا؛ ل َّ الاعَواَث لَُس َوح ِويَفِة َقْصد  ََّ نَِّة ال   .َانَبَّهْ للسع

َُْو ُرنَْصـِوَفٍة، َقـاَل فِـي:  (َيُهويَ الُعَلَماِء َكلَِمَة )َعدَّ بعُض  (1) ْوَها َغ الِمصـَباِح )ُرنَْصِوَفة  َواآلَخُووَ  َعدَّ

َُُقـاُل: 2/642) (الـُمنُوِ  ِم، َف َُِّة َوَوْزِ  اْلِفْعِ ، َوَيُجوُز ُيُخوُل اْلَلِِف َوالالَّ ُُْو ُرنَْصِوٍف لِْلَعَلِم (: َيُهوُي َغ

َُُهويُ ) َُِقَ  َعْن َوْزِ  اْلِفْعِ  إَلى َباِب اْلَْسَماءِ  (اْل ََُّه  َ
ِ
 .اهـ .«َوَعَلى َهَذا َفاَل َيْمَانُِع الاَّنِْويُن؛ ل

َحاِح )الَجْوَهِو ُع فِي:  َوَقاَل  ِم، َوَلْوََّل َذلَِك َلْم َيُجـْز (: »2/557) (الصِّ ُثمَّ ُعِوَف الَجْمُع بِالَلِِف َوالالَّ

َُْلـِة، َوَلــْم ُيجْ  ََّــٌث، َفَجـَوى فـِـي َكاَلرِِهـم َرْجــَوى الَقبِ ََّـُه َرْعِوَفــٌة ُرَؤ ُْــِه؛ َلَ ِم َعَل َعــْ  ُيُخـوُل الَلـِـِف َوالـالَّ

 .اهـ .«َكالَحىِّ 

ِو ُع فِي:  ََ َرْخ َأْ   (َيُهـْوَي َوَرُجـوَس ) َواْلَْصُ  فِي(: »1/156) (الَفائِِق فِي َغويِب الَحِديِث )َوَقاَل الزَّ

ُْنِ  َُْلَا ُِْن َكَقبِ اِ  لَِقْوَر ََُّهَما َعَلَماِ  َخاصَّ َ
ِ
ُِْو ََّلِم الاَّْعِويِف ل  .اهـ.«.ُيْسَاْعَماَل بَِغ

ََْروَ  َُّـة  َرآَهـا اسـَم َقبَُِلـةٍ  َوَبْعُضُهم أ  اسُم ِجنٍْس، َوَرْن َقاَل إِ َّ فِي الَرلَِمـِة َعَلِم
َ
ََُّة فَُِها َوَقاُلوا ِهي  .الَعَلِم

( 
ِّ
ــي  الَقُِس

 
ــي ــي َعلِ ــاِح لبِ ــَواِهِد اإِلْيَض ــُو: إيضــاُح َش ــَة 2/658ُينَْظ ــِن ُقاُب ــِديِث َّلب ــُب الَح (، َوغِوي

  .(4/411ُط العَظُم )(، َوالُمْحَرُم َوالُمِح2/461ُ)

، 319ص) لَِماذا ُيَزيُِّفوَ  الاَّاِريَ  َوَيْعَبُثوَ  بالَحَقائِِق، إِْسـَماِعُ  َكُالَِـي (2)
ّ
(، المراـب اإلسـالري

  .هـ2/1413ط:
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َُِّة: هِ ي َشاكِو َعْن هذِ وَوَقاَل الُْسَااُذ َرحمُ  ْساََِواق
ِ
 َوهَذا ُهَو َتاِرْيُخَها» الَحْوِب اَّل

اولرِنَُّه َتاِرْيٌ  َطِوْيٌ   ا َوُرَاَقاِيٌم ِجدًّ ا لِْْلِيَجازِ  ،ِجدًّ َوُيْؤِسُفنِي أْ  أُكوَ  ُرْضَطوًّ
(1)

َفُمنُْذ  ،

 لِنَْهَضاِِه الَحِدْيَثةِ 
ع
َُْقَظ الَعاَلُم الُوروبي َوُهَو َيَوى َعَجب ا رِْن َحْولِِه ُأَرٌم ُرْخاَلَِفُة  ،اْسَا

ُنِ الَْجنَاِس َوالَْلَواِ  َوالَْلِسنَِة، رِْن قَ  َُا إِلى الصِّ  ،إِلى الهنِد إلى َجَزائِِو الهنْدِ  ،ْلِب روِس

َُا
َُّةَ  ،إلى َفارَس إلى ُتوكِ إلى َقْلِب الَقارِة اإلفويقَُِّة  ،إلى باِلِي الَعَوِب إلى شَماِل أفويق

ََْفِسَها:  ،َوَسَواِحلَِها ا َيْجَمُعَهاإلى َقْلِب أوروَبا  َااب ا َواِحد 
َُُه َيْقُوؤُ  ،َتْاُلو كِ ُه َرْن لَِسا

َُُه َغُُْو الَعَوبَُِِّة، َوَتْحَفُظُه َجْمَهَوٌة كَ  َُُّة َوَرْن لَِسا ، َعَوَفْت ُوٌة رنُهْم عْن َظْهِو َقْلٍب بِ الَعَوبِ

َُْم بِِه َصالَتُه،  ُُِق
ِ ُلَغَة الَعَوِب َأْم: لم َتْعِوْفَها، َوَرْن لم َيْحَفْظ َجِمَُْعُه َحِفَظ َبْعَضُه ل

ِذ ُ ُيْرَاُب بِِه هَذا َوَتدَ  َلْت ُخُطوُط الَُرِم إِلى الَخطِّ الَّ اَخَلْت ُلَغُاُه فِي اللعَغاِت َوَتَحوَّ

و َرْن َياَ  بِاإِلسالِم، َفراَ  َعَجب ا أْ  َّل 
الرَِااُب، كالِهنِْد َوَجَزائِِو الِهنِْد َوَفاِرَس َوَسائِ

ُة الَخاِرَقةُ يُروَ  فِي الَرِض كَِااٌب كاَْت َلُه هِذِه ال ِو إَِلى اتَِّجاٍه  ،ُقوَّ ََ فِي َتحِوْيِ  الَب

ٍق َعَلى اخااِلِف الَْجنَاِس والَْلواِ  َوالَْلِسنَِة.  واحٍد ُراََّسٍق ُرنَسَّ
ِذ ُ َسْوَف  ُِْح الَّ َواُق لِِدَراَسِة َأْحَواِل هذا الَعاَلِم الَفِس َْ

ْساِ
ِ
َفُمنُْذ ذلَك الَعْهِد َظَهَو اَّل

ََْت َعَلى هَذا الَعاَلِم  ُِْن َغْفَوٍة َرا َُُّة َبْعَد َيْقَظاَِها، َوَعَلى ِح ُِْح ى َلُه ُأوروبا اْلَمِس َتَاَصدَّ

 
ِّ
ُوروبَّا النَّاِهَضِة َعْن ِسالٍح َغُِْو  ،اإِلْسالرِي

ِ
َواِق: َأْ  َيْبَحَث ل َْ ْساِ

ِ
ِل َهمِّ اَّل َفَراَ  رِْن َأوَّ

ِذ ُ َسَُْطَو َعَلى الَُرِم اْلُمْخاَلَِفِة َأْسلَِحِة الِقَااِل، لِاَ  ُخْوَض اْلَمْعَوَكَة َرَع هذا الرَِااِب الَّ

َََها وتعدع تاريَ   ،الَْجنَاِس والَلواِ  والَلِسنَةِ  ََُّة لَِسا ة  َواِحَدة  تعدع الَعَوبِ َوَجَعَلَها ُأرَّ

 الَعَوِب تاريَخَها.



ا فَُِما َرَضى (1) ََاُه ُرْخَاَصو    .َيذُكُو الاَّاِريَ  الَّذ ُ َذَكْو
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َواُق َتْحَت َراَياِِه َوَزاَيِت الِخْبَوُة بِهِذِه الَُرِم، َوَبَدَأ الَغْزُو اْلُمَسلَُّح َوَس  َْ ْساِ
ِ
اَر اَّل

ْغَواقِِه فِي لَِسا ِ  َُاَسٌة َجِدْيَدٌة إِلِ ْت َلُه ِس ِّ ُأِعدَّ
ُُْو اللَِّساِ  الَعَوبِي  َفَمْن َكاَ  رِنَْها َلُه لَِساٌ  َغ

ُِْه، َورَ  ِّ َحاَّى ُيَسُْطَِو َعَل
ًُّ الَغاِز ُِ الُوروبي َُُه َعَوبِ َُاَسٌة ُأْخَوى  اْن كاَ  لَِسا ْت َلُه ِس ُأِعدَّ

َصَها ٍُْت، َلخَّ ْغَواقِِه فِي َتَخلعٍف ُرِم ُهوَرِة:  «ولُم ِجُُفوري بلجَواف» إِلِ َْ فِي َكلَِماِِه اْلَم

َة َعْن باَِليِ الَعَوِب،) ََوَ  َرَاى َتَواَرى الُقوآُ  َوَرِدْينَُة َررَّ ُج فِي ُيْمرِنُنَا َأْ   َّ َيَاَدرَّ
ى الَعَوبِي

ُِْ  الَحَضاَرِة  َُّةَ ـَْيْعنِي: الَحَضاَرَة ال-َسبِ ُِْح ٌد َوكَِااُبهُ  -َمِس اِي َلْم ُيْبِعْدُه َعنَْها إَِّلَّ ُرَحمَّ . (الَّ

ََُّه ََّل ُيْمرُِن َأْ  َياََواَرى الُقوآُ  َحاَّى َتاََواَرى ُلَغاُُه. ُِّن ا َأ  َفَراَ  َب

َُْطَوةِ َعَلى َوَسائِِ   َُْلَة إلى إِْقَصاِء القوآِ  فِي الَْرِض إَِّلَّ بِالسَّ ََُّن لُهْم َأْ  ََّل َوِس َوَتَب

ُْئ ا ََ ُِْم َشُْئ ا َف
ُعُمُه َعَلى َطِوْيٍق َسِو ُ   ،الاَّْعلِ ُِْه، َفَاَق  َعَل

َُْطَوةِ ُة رَِن السَّ َن الُرَّ َحاَّى ََّل َتاََمرَّ

ََْت فِي ُيْفِضي إِلَ  ِه َكا ِّ ُكلِّ
 َأ َّ َرنَاَرَة الَعاَلِم اإِلْساَلرِي

ِ
ََْهَضٍة َصِحَُْحٍة، وكاَ  رِْن َقَدِر اهلل ى 

 الَْزَهوُ )رِْصَو 
َ
(َوِهي

َُاَسُة الَغْزِو  (1) َفَصاَر رَِن الَحاِْم اْلَمْقُطْوِع بِِه َأْ  َتُرْوَ  ِس

 
ِّ
، َفِمْن َأْجِ  َذلَِك  ،الُوروبي

ِّ
ا إَِلى رِْصَو َقبَْ  ُك ِّ َرَراٍ  فِي هَذا الَعاَلِم اإِلْساَلرِي ه  ُرَوجَّ

ُُوَ  َسنََة  ََابل ََْت حملُة  َولرِنَُّه لم َيْلَبْث بَِها إَِّلَّ قلُال   (م1798)رَِن الِهْجَوِة  (1213)َكا

ا َصاَر أرُو رِْص  ّ َسنََة ُثمَّ َرَحَ ، وَبْعَد قلٍُ  أيض 
د َعلِي رَِن الِهْجَوةِ  (1220)َو إِلى ُرحمَّ

َُُّة َعَلى َرَوافِِق الباَِلِي.. (م1805) َُْطَوِت القنَاِصُ  الُوروب «َفِمْن ِخاَلِل ُحْرِمِه َس
(2)

. 


ــاُل  (1) ــوَ ،  َح ــِه َراِجُع ــا إلُ ََّ  َوإ
ِ
ــا هلل ََّ ـــَماِلي، َفإ ــة  بال ََ ــاِْوَجاِع ُرقاَر س

ِ
ــى اَّل ــٍة إَِل ــِو اآلِ  بَِحاَج الَْزَه

 وْ َح  َوََّل 
ِ
َة إَِّلَّ باهلل   .َل َوََّل ُقوَّ

ــوي َشــاكِو (2) ــَماٌر لَِمحُم ــُ  َوَأْس ُْ
ــَة  .(129، 128ص) أَباطِ ــَ  ِرَفاَع ــذ ُ َأْرَس ــَو الَّ  ُه

ّ
ــي ــد َعلِ َفمَحمَّ

َُّـِة َوَرْفـ ََِة اْلُمْسَاَـوقَُن َوَعـاَي ُرَطالِب ـا بالَعارِّ ْهَطاِو َُّ إَِلى َفوََسا، لُِاعلََّم رَن الغوِب َوفِـي َحَضـا ِض الطَّ

 الُفْصَحى!
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د أركو » َها ُهوَ وَ  َُُّة ِسَمَة  «رحمَّ ََا الَحاِلِو يَاَأذَّى رِْن َأْ  َتْحِمَ  الَعوبِ فِي َعْصِو

:  الَفالَّ » اإِلْسالِم َوَيراُُب َقائاِل 
َ
ُح َيْساَعِمُ  المحواَق العاَُق يوَ  َأ ُِّ َتْحِسٍُن َوَكَما َبِقي

ُْوَ  َُُّة رحافَِظة  َعَلى َتَعابِ َغُة الَعَوبِ ، فرَذلَِك بقُِت اللع
 
يينٍَُّة، وَاٍف رَِن الفقِه، والنَّحِو  آلِي

ووَ  واليباُء  اِي أحَدَثَها المفرِّ ِة الَّ واليِب، رنفصلة  عِن اْلَمَعاِجِم الِعْلِمَُِّة الثَّويَّ

زيهاِر، ولم تَزْل إلى اآلَ  رنَفِصَلة  عِن اْلُمْعَجِم الَعْقالينِّ 
ِ
والعلَماُء يف عُصوِر اَّل

، الَِّذ ُ أح
ِّ
«َدَثُه الَفالِسَفُة..الِعْلِمي

(1)
. 

 
ِ
عَوِة ُهَو إبَعاُي الُمسلِمَُن عْن كااِب اهلل َفالَغَوُض الَهمع والساُس رِْن هِذِه الدَّ

 
ِ
َو َعارُِ  اباَِعاِي  ،-- تعاَلى َوُسنَِّة َرُسوِل اهلل ا، َوَأثَّ ا َصِحُح  َوَفْهِمِهَما َفْهم 

َُْوَم َعَدَم ُقْدَرِة َكثٍُو رَِن  َََوى ال ِوْيَعِة َوَرَصاِيِرَها، َكَما  ََّ النَّاِس َعِن الُفْصَحى َعَلى َفْهِم ال

ِة  ا)الَعارَّ ِفَُن أيض  ََُّهُم ابَاَعُدوا َعْن َعَلى َفْهِم َرَعاَِي الرَِااِب َوال (َوَبْعِض الُمَثقَّ نَِّة؛ ل سع

ََْمَحْت تِْلَك  فَُِعُة، َوا ُة الوَّ َغِويَّ ا، َفاََدَرَسْت تِْلَك الََسالُُِب اللع ا َتارًّ ُلَغاِِهَما اباَِعاي 

َُِّة وَ  ُْنَُهْم، َفلِذلَِك َصاُروا َأْعَجِمَُن بالَعَوب ُة َب َُُّة الـمْصَعَقُة الُقحَّ
َُاَِ ََّل الِخَطاباُت الَب

َ ُرِصُبٌَة َعظَُِمٌة.
َََها َعَلى َوْجِهَها، َكَما َفِهَمَها الََوائُِ ، َوهِذِه ِهي   َيْفَهُمو

: ِْ الُوُصْوِل إَِل  التَّاِريِخ اإِلسقِم    َهْدُ  ِجْ 

عوِة النَّاِنَِة ُهَو هْدُم  ِّ هِذِه الدَّ
اِي فِي َطي   (الاعَواِث )َورَِن الَرَواِرِث الَّ

ِّ
اإِلْسالرِي

 
ِّ
 َوَعْدُرهُ  َوالَعَوبِي

ع
اِي ُكاَِب بَِها ُتَواُثنَا الاَّاِريِخي َغِة الَّ ََا َعِن اللع َفال َيَراُي َيْبَقى  ،، َفإَِذا ابَاَعْد

ََْعَازع بِهِ  ََْفَوُح بِِه َوََّل َرْجٌد  ة  باِلَوََّل بُُطوََّلٌت ُتْحَرى لَْبنَائِنَا َتاريٌ    ِعز  َوَّل ، َفنَِصُُو ُأرَّ



 المَعاصــُو لمحّمـد أركــو  (1)
ع
، رنَـورات عويــدات (، توجمـة: عـايل العــوا8ص) الِفرـُو الَعوبـي

 .م3/1985باريس ط: - بُووت
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ََساطُُع َأْ   ََفِقُد الُوقوَف َأَراَم الَحَضاراِت الُخَوى، َوَّل  َشَوٍف َوَّل َتاريٍ ، َوبَِهذا 

ا إَِلى الََرامِ  َم َقَدر  ِة َأْلِف َسنٍة َوِزَياَيةٍ  ؛ََُقدِّ ة  َّل ُيَوى َلُه َأثٌو فِي ُردَّ َََّها  ،لَ َّ ُأرَّ ََّل َفإِ

َُْف بَِحَضاَرةٍ َتِقُف فِي وُ  فِي الُمْسَاْقَبِ ، ٍت َوَرسَرنٍ ْساَطُُِع بِنَاَء َبُْ تَ  وِه الَحَضاراِت ُج َفَر

ََا َحِويُصوَ  َعَلى َهْدِم ُلَغِة َتاِرْيِخنَا ال ِوِق ـْالُْخَوى، َفلِذلَِك َأعداُؤو َْ ، َوإِْخَفاِء ُم

ُِْ  النَّاِشئِ   ! َصَفَحاتِِه َعْن أذَهاِ  الُمسلِِمَُن َوالِج

َُْفُسُهم الَْعَداُء ِء اْلمنَاِقدوَ  َهؤََّل فَ  َحِويُصوَ  َعَلى ُلَغاِِهم ِجدَّ الِحْوِص، َأ

ََُّهم َأْيَرُكوا هِذِه الَحِقَُقَة  ُيَحافُِظو َ وَ  ؛ ل َما ُرَحاَفَظٍة رَِن الَغْزِو اللعَغِو ُِّ َُْها َأيَّ َعَل

ُبوَها َوَعلُِموا ُخُطوَرَتَها، :َكَما َقاَل الَِيي َوَجوَّ
ع
افِِعي َوَهْ  » ُب الَربُُو ُرْصَطَفى َصايِق الوَّ

ََْت  َّ ُيْؤذُِ  فِي َقْورِِه بِإِبَطاِل كلَمٍة إَجلُزيٍَّة َكا
 الفوَسي

َّ
أعجُب رِْن أ َّ المجَمَع الِعْلِمي

 َكلَِمةُ  ،يف اللِسنَِة رِْن َأَثِو الَحْوِب الُرْبَوى
َ
َغِة ُجْمَلة ، َوِهي  َوُيوِجُب إسَقاَطَها رَِن اللع

َََرَباِت َفَوََْسا يف الَحْوِب الُعْظَمى، «ََِظام الَحْصِو البَْحِو ُّ » ا جاءْت َرَع  ََْت رِمَّ ، َوَكا

ا َذَهَبْت تلَك النََّرَباُت َرَأى المجَمعُ    فلمَّ
ع
ََْربَ  الِعْلِمي َغِة أ َّ الَرلَِمَة َوْحَدَها  ٌة على اللع

اَرتِِه َوِسالِحِه، َوَعَلُمُه ُيْعلُِن َعْن  ََ ٍة بِ ٍَُّة يف أرِض يولٍة رساِقلَّ َََّها جند ُع يوَلٍة أجنب كَأ

َقْهٍو َأْو: َغَلَبٍة َأِو: اْساِْعَباٍي! َوَهْ  َفَعُلوا ذلَك إَِّلَّ أ َّ الاََّهاوَ  يدُعو بعُضُه إلى بعٍض، 

ُء وأ َّ الَغْفَلَة تبع
ْ
ْلطَِواَب َيِجي

ِ
خاالَط َواَّل

ِ
ِ ، وأ َّ اَّل ُث على لعِف الِحْفِظ والاََّصوع

ْلطَِواِب.
ِ
خااِلِط َواَّل

ِ
«رَِن الَغْفَلِة، َوالَفَساَي َيْجاَِمُع رَِن اَّل

(1)
. 

َُْف َّل َيْوَلى هؤَّلِء بَِرلَِمٍة َواِحَدٍة  َُْظُووا َك وا َجاؤُ َورِْن َثمَّ َيِخَُلٍة َعَلى ُلَغاِِهم، ُا

ُْنَا  َُلَُّهم فِي َيَعاَواُهم الَراِذَبةِ  َوَيعواإَِل ، َواتََّبعُهم َوَتَق ِشوِذَرٌة  إَِلى َتْوِك الُفْصَحى َكارَِلة 



(1)  
ّ
افِعي ، بُـووت –صـُدا  -المرابة العصوية (، 21ص) تحَت َراَيِة الُقوآِ ، رصطفى صاِيق الوَّ
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َعاَوى ال يَن بِاِْلَك الدَّ َُْفِسِهم ُرْغاَوِّ ٍو فِي الَحاِل َوالمآِل، َماكَِوةِ ـرَِن الَعَوِب َأ ، يوَ  أ ُِّ َتَفرع

 .َعا ُ َواهلُل الُمساَ 

 َفَْلُل الَعَقَقِ  َبْيَن الـُم ِلميَن:

ََُّة ُلَغة  ُرََاوكة  بَُن ال َغَة الَعَوبِ ُمسلمَُن بَِها يَاَفاَهموَ  فَُِما ـْ َجَعَ  الُقوآُ  الَرويُم اللع

ُْنَُهم، َوبَِها  ُعوِب اليُ َب َع ْهِمَس فِي ُأذِ  ُمسلَِمِة إَِذا َأراَيْت َأْ  تَ ـعبُِّو ُك ع َشْعٍب رِْن تِْلَك ال

ُعوِب ) إِْخَوتَِها َع ُرَعبَِّوة  َعْن آََّلرَِها َوَأْحَزاََِها َوَأْشَجاََِها، ، (ُمسلَِمةِ ـالْ  َأْعنِي: َباقِي ال

ُِْع،  ا للَجِم َُُّة رْلر  ُعوِب َوبِذلَِك َصاَرِت العَوبِ َع  ،َيَواَها ُلَغة  َلهُ  َوُك ع َواِحٍد رِْن تِْلَك ال

َُِّة  َوَخُُو شاِهدٍ  َََّك َتِجُد َأ َّ َأْكَثَو ُعَلَماِء الَعَوبِ ا َعَلى ذلَِك َأ ُِْو َقِديم  َوالَخاِيرَُن َلَها رِْن َغ

َُوا رَِن الَعَوِب  ِل رَِن الَقْوِ  الِعَِويِن َكا َُِّة فِي النِّصِف الَوَّ ، َوأ َّ رِْن َأَكابِِو ُشَعَواِء الَعَوبِ

 )الُرْوِي 
ّ
افِي اِو ُّ َشْوقِي، الّوصَّ هَّ  !(، الزَّ

َُْها  الَعظَُِمةِ  هِذِه النُْقَطةِ َعَلى  َيقُضواَفلِذلَِك َأراَي الَعَداُء َأْ  
اِي َيْلَاِقي فِ الَّ

ا كاُ َأْلَواَِِهْم َوَأْجنَاِسِهْم َوأْلِسنَاِِهمْ باْخااِلِف  الـُمسلُِموَ  َجِمُع  وُر ، َوَقْد َعلََّق الُسَااُذ الدع

د د رحمَّ ُْن َعَلى َكالِم اثنَُِْن رَِن ال رحمَّ َُِّة إَِلى ـْ ُحَس ساََواق
ِ
َُِّة اَّل عوِة الغوب يَن بالدَّ ُمغَاوِّ

: تُنَُِّة، َقائاِل  َُِّة َوالرَِااَبِة بالالَّ ْساِْعَماُر » َرْفِض الُفْصَحى َواإِلتُاِ  بالَعارِّ
ِ
ألَُس َيْوَلى اَّل

ِميَمْعُلوِف َوَفهْ ـَْعْن رِْثِ  اْقاَِواِح ال
(1)

ُِْز ُع 
َِْجلِ  (جب)؟ ألَُس َيْوَلى َعنُْه الُعْضو اإِل

ُر يف كَِاابِِه:  ِذ ُ ُيَقوِّ  اإِلْسالرَُِّة  (إَِلى أيَن َياَِّجُه اإِلْسالُم؟)الَّ
َأ َّ ِعنَْد َكالرِِه َعِن الَوْحَدةِ

اِي ُتْسَاْعَمُ  فِي  َُُّة الَّ  رِْن َأَهمِّ َرَظاِهِوَها الُحُووُف الَعَوبِ
ِّ
، ألَُس َسائِِو الَعاَلِم اإِلْسالرِي



َُْسى إِسرنَدر اْلَمْعُلوَف  (1)  .ُيويُد: َعْبَد العِزيِز َفهِمي َباَشا، َوِع
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َُا  ََُّة الُفْصَحى فِي شَماِل إِْفويق ِذ ُ َحاَرَب الَعَوبِ  الَّ
ع
ْساِْعَماُر الَفَوَِْسي

ِ
َيْوَلى َعنُْه اَّل

ُِْق؟ َُْها َأَشدَّ الاَّضُِ ََُّق َعَل «َأْعنََف الَحْوِب، َوَل
(1)

. 

َن رِْن  َوبِهَذا الَفْصِ  َيْسُهُ  َسَُطَوُة الَعُدوِّ  ََُّه َتَمرَّ ُعوِب الُمسلَِمِة؛ لَ َع الَماكِِو َعَلى ال

اِّا ا، بإِبَعاِي هِذِه  ََ ا ُر ق  ا ُرَفوِّ ُعوِب، َوَصنََع بُنَُهم َحاِجز  َع َأْ  َتْقَطَع العاَلَقَة َبَُن تِْلَك ال

اِي َجَمَعْاُهْم َوَجَعَلْاُهم َكالَُِد الَواِحَدِة، َفلِذلِ  َغِة الَّ َك ُهَو َحِويٌص َعَلى إِبَعاِيَها َعْن اللع

 َواقِِع الُمسلِمَُن.

 الـُمْشكَِلُ  الََلبِيَُّ :

ا للَعَوِب  اَحاَّى َيأُخَذ  َوْحَدُهم، إ َّ الََيَب َبْعَد اإِلسالِم لَُس رِْلر  ًُّا بَلْهَجٍة  َطابِع  َرحلِّ

َُّةٍ  ا  (الـُمسلِمُنَ ) َتَوى الَُرَم َوالَقواَم ُكلَُّهملََََّك  ؛َعارِّ ََْظم  َُِّة الُفْصَحى  يرابُوَ  بالعوب

ًُّا،  ع َأَيب ا َعاَلم
ا، َوبِذلَِك َصاَر الََيُب اإِلسالرِي ََثو  َفُر   َو

(2)
ٌُْب   ََِص ُِْه َحظ  َو

، َوَلُهم َلُه فِ

ةٌ  اَرَكٌة َتارَّ ََ ، فِي بِنَاِء هَذا الََيِب  ُر  ،َوُتْوكِِهم ،ارِسِهمَوفَ  ،َعَوبِِهم الَعْبَقِو ُِّ الَفذِّ

ُِْوِهم رَِن الَُرِم، َوَبْوَبِوِهم، َوِهنِدِهم،  ،َوُكْوِيِهم ََُّة ُلغة  َوَغ َفُر ع واِحٍد رنُهم َرأى الَعَوب

ا. ََْثو  ا َو ُم ََْظم  ُي َوُينَغِّ اِعِوِه، َوبَِها ُيَغوِّ ََ  َلُه، َوُيَعبُِّو بَِها َعْن َر



َُُّة فِي الََيِب اْلُمَعاِصِو، ي (1)
ِ تَِّجاَهاُت الَوطَن

ِ
د ُحَسٍُْن ) .اَّل سـالِة،  (، ط:361-2/360رحمَّ َسـة ُالوِّ رؤسَّ

  .بُووت

(2)  : : َرَأْيت فِـي )»َقاَل الَْزَهِو ُع
ّ
ـعَقاَل َأُبو َحاتِم: قلُت للصمعي اْلعلـم كثُـٌو (: )كاـاب اْبـن المقفَّ

م ََّل تـدخال  فِـي  .(خٌُو رن َتوك الُرّ  ولرنَّ أْخَذ اْلَبْعض  ََْرـار َوَقـاَل: اْللـف َوالـالَّ َفأَروُه أشـّد اإْلِ

ُْو ألف َوََّلم، َوفِي اْلُقْوآ :  ََُّهَما رعوَفة بَِغ َ
ِ
َقـاَل  [87النَّمـ : ] {َشـآَء اهلُل َوُكـ   })بعض( و)كّ (؛ ل

َوقـد اْسـَاْعملُه النـاُس َحاَّـى ِسـَُبَوْيِه والَْخَفـُش فِـي َأُبو َحاتِم: َوََّل َتقول العـوُب الرـ َّ َوََّل الـبعَض، 

َُْس رِْن َكاَلم اْلَعَوِب  ََُّه َل ِة ِعْلِمِهَما بَِهَذا النَّْحِو، َفاْجَانِْب َذلِك َفإِ َغِة للَزَهِو ُِّ « .ُكُابِِهَما، لِِقلَّ َتهِذيُب اللع

(1/311). 
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اِي َيحِمُلَها الََيُب  َفهُؤَّلءِ  ََُّة الَّ َمَة الَعاَلم الَعداُء يويُدوَ  َأْ  ُيزيُلوا هِذِه السِّ

ا ٍُِّق َوَيُروَ  َأَيب ا ُرَاَقْوقِع  ع َوَيَضُعوُه فِي إَِطاٍر َل
ا بِالَعَوِب، َوَيِصُلوا رِنُْه  اإِلْسالرِي َخاصًّ

 .فُِع، بأَواِعِه المخاَلَِفِة َوَأشَرالِِه الُمَاَباينَةِ إَلى َتمزيِق َصَفَحاٍت َكثَُوةٍ رَِن الَيِب الوَّ 

ُُ الُهِويَِّ :  َتْمِزْي

َُِّة، َوَيْعَاِوُف بَِها  ٌُْ  بَُن اللعَغاِت الَعاَلِم
َُْس َلَها َرثِ ُْنٌَة َل ٌة َرِص إِ َّ الُفْصَحى ُلَغٌة َقِويَّ

ََْصارِ ُمنِصفوَ  قبَ  الَْهِ  ـْالُخُصوُم ال َوالَ
(1)

ُْنٌَة َوُتواٌث  ،
ٌة َراِ َولَها َقَواِعُد َوَلَوابُِط َقِويَّ

َغُة الَعبَقِويَّةُ  َجبَّارٍ  َتْقنُِنٍ َرَع  ،َلْخٌم َهائٌِ  َفاِخوٌ   هِذِه الُُرورِ  ، َوبَِفْض ِ َتاََماَُّع بِه هِذِه اللع

ا َفَاِقُف فِي َوْجِه اللعَغاِت تَ  ِة َرع  ِة َوالُقوَّ ُة َوال اَِّسُم بِالَحَُويَّ  ُمْرنَُة.ـْ الُْخَوى رِْن حُُث الُقوَّ

ار، َوَبَدا ـَولرِنَّ الُخُصوَم ُيويُدوَ  َأْ  َيْسُلبُوا رَِن الْ  خَّ ُمسلِمَُن َهَذا الَبْحَو الزَّ

َََهار،  اُيَخطُِّطوَ  َلهَ    َُْ َُا َفَوَحُهم َل اِر، َف إَِذا َتَوَك َوَلم َيرتُُكوا َرْدَخال  لِدُخوِل الدَّ

اِر  ََ َو رِْع َْ َُْدٍة َلَُْسْت َتْملُِك ُع
ِ اْلمسلِموَ  ُلَغَة ُقوآَِِهم َوُتواثِِهم َوَأْقَبُلوا َعَلى ُلَغٍة َول

ا ََةِ  الُفْصَحى، َبْ : رَِن الُجْوِم َأْ  ُيْمَاَزَج اْسُمُهَما َرع   .للُمَقاَر

ْعِف َوالَهواِ  َتْحَااُج  (َلْهَجةٌ ) ُلَغةٌ  ََِة بَِحاَلٍة رَِن الضَّ إَِلى َتْقنُِِن اْلُمْسَاَِوقَُن َوالخَو

َُا َ َُْف َيرتُُك َعاقٌِ  َأْجَمَ  ُلَغاِت الدع َعَفاِء، َفَر  َلَها؟!، َوَأْبَهاَها َوَأْرَصنََها والضع

َُُّة َلُعفَ  ُِِّهم َوَحَضاَرتِِهم، َفإَِذا َلُعَفِت الَعَوبِ
ُة الَعَوِب فِي ُرقِ َُِّة ُقوَّ ُة الَعَوب ِت َفُقوَّ

الَعَوُب، َوإَِذا َراَتْت َراُتوا، َولِرِنَّ هؤَّلِء ََّل َيْعَلُمو َ 
(2)

! 



تَِها َوَصاَلَباِ  (1) َُاُ  ُقوَّ َُأتِي ب  َتَعاَلىَوَس
ِ
  .َها فِي َأْبَحاِث الرَِااِب بإِذِ  اهلل

َخـَوٍة َأْو َيْعَلُموَ  َولرِْن َبَلَغ بِِهُم الَحَماَقُة َواإِلْعَجاُب بَِثَقاَفِة الَعُدوِّ إَِلـى َحـد  َلـْم يبـَق َلـَدْيِهْم أ ُع  (2)

َُاتَِها. )ي.َشفُع(. ِة َوَح  َوغَُوٍة َعَلى الُرَّ
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ِذيْن ُهْم أْبنَاُء  َََاائِِج إِْهَماِل الُفْصَحى َولرِنَّ الَّ َفهِذِه الـَمَصائُِب َوالَرَواِرُث َبعُض 

ُخُطوَرَتُه، َوََّل َينَْابُِهوَ  لَِهْوِل َساَعاِِهم ََّل آَباُء َعاقَِباِِهم َوََّل ُخَبَواُء َرآلِِهم، ََّل ُيْدِرُكوَ  

  الَخْطِب َوَخَطِو الَْرِو، َواهلُل الـُمسَاَعاُ .

 [ِمَن الَوافِِْ ]

ـــــأُ  ـــــيَ  ور  ُم ـــــ ُك َ  ْض ـــــنْ مِ  اءُ هَ فَ ال ُّ  اَه

 

بِيــــــُ   اَهــــــبِ اقِ وَ عَ  نْ ِمــــــ  كـِـــــبْ يَ وَ    اللَّ

 q 
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مَ  َُّـِة َوإهَمالَ  َبْعَد أْ  َذَكَو الَراتُِب َتقدع ِة وسُاَيَتَها، َوَتواُجـَع الَعوب َهـا، َشـَوَع اإِلَجلُزيَّ

ُقَها بَِصنٍُِع َيْقُبُح فِي الَقاَلِة، إِْذ َقاَل: َبِب َوَيُقتع الََحاِييَث َوُيَلفِّ َُاِ  السَّ بُب يف » فِي ب َوالسَّ

َُُِن: -بَِوأيِنَا  -ذلَك يُعوُي   إلى ُعنصَوْيِن أَساِس

لِهما: . أوَّ
ِّ
 علُم النَّحِو العوبي

ــا: شــاِقاُق اللعغــو ُع  َثاَُِهَم
ِ
ســاُِعاِب المفــَوَياِت  اَّل

ِ
ــِة، َّل َُّ ــِة الَعوب ــْن ُجــذوِر الَرلِم

رِ

 .(12). ص: «َوالُمصَطَلَحاِت الَجِديَدِة.

ِرَها،  َغِة َوَتَصدع ْت رعنَا فِي أسباِب َتَوأعِس اللع اي َروَّ َرِة الَّ َف على المقدِّ
أقوُل: إ َّ الَواقِ

ـَذيِن اخَاَلَقُهَمـا َصـاحُب الِجنَايـِة،  -َّل َرحاَلَة  -َيعِوُف  ـَببُِن اللَّ َرَدى َقَسـاَوِة هـَذيِن السَّ

ََِقـُف َعَلـى  َقـِة، َو ََْفُضُه ِخالَل أْبَحـاِث الرَِاـاِب الُمافوِّ ََقُضُه َو َُُّن َلنَا  ُل يَاَب بُب الوَّ َفالسَّ

. ِة ِعلِم النَّحِو إِْ  َشاَء الَمْوَلى َعزَّ َوَج َّ  عبَقِويَّ

ا سبٌب َسْمٌج يضَحُك رنُه الُعقالءُ أ َبُب الثَّاَِي َفُهو أيض  ا السَّ ََُّة رِْن أهـمِّ  ؛رَّ ل َّ العوب

ٍة: ُع فِي اللَفاِظ والَرلَِماِت َوَسعُاَها رِنَْها، َوذلَِك راجٌع إَلى ُأُروٍر ُرهمَّ  رمَُزاتَِها الاَّوسع

ُل: َُّـِة َوُرفَوَياتَِهـا، َوهـَذا يـأتِي َرَعنَـا فِـي َبْحـِث َخَصـائِِص  الَوَّ َسَعُة الَرلَِمـاِت الَعَوب

َُِّة إْ  شاَء اهلُل َتعاَلى. َغِة الَعوب  اللع

ِد بعِضـَها رِـْن  الثَّانِ : َُُّة رِْن َتصِويِف الَرلَِماِت، َوتولع ِذ ُ َتَاَماَُّع بِِه العوب ْشاَِقاُق الَّ
ِ
اَّل

َُأتِي َبْحُثُه بإِْذِ  الـَمْوَلى.بعٍض بو ا س  اِسَطاِِه، َوهَذا أيض 

َُِة الشُاِء الَحاِيَثِة َكأسـَماِء اآلََّلِت،  الثَّالُِث: ُة فِي َتسِم ْوِف الَعْبَقِويَّ َقَواِعُد ِعْلِم الصَّ

،
ِّ
ناِعي َراِ  َوالَمَراِ ، َوالنِّسَبِة، َوالـَمْصَدِر الصِّ ،  وَكَذا َفُصوُل اسِم الزَّ

ِّ
َوالَقْلِب الَمَرـاَِي
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ِة، َفالُمَاَطلُِّع الُمنِصُف على ُكُاِب الاَّصويِف ُيِقوع هبَذا  ْوِف الُمِهمَّ َوغُِوَها رِْن أَبواِب الصَّ

ََْراٍر.  يوَ  أ ُِّ ُجُحوٍي، َوََّل إِ

ــُع: ابِ َّْ ــَن  ال ــة  رِ َب ــاٍت ُرَعوَّ ــَوى َكلَِم ــُث َت ــِة، حُ َُّ ــي الَعوب
ــِب فِ ــوُي الاَّعِوي ــِة وُج َُّ

ُُوَاَِ ال

ــِذِه  ــْن ه ــٌض رِ ــاَءْت َبْع ــْد َج ــِة، َوَق َُّ
ورِ َُِّة َوالوع ــ

َِ ــِة َوالَحَب َُّ
ــِة َوالِقبطِ َُّ

َُِّة َوالنّبطِ ــ َوالَفاِرس

ا، َفهَذا الاَّعِويُب َجعَلَها َتحَاِو ُ َعَلى َكلَِماٍت ُأخـَوى  َباِت فِي الُقوآِ  الَرِويِم أيض  الُمَعوَّ

 ُْ ــى َه ــاِظ َعَل ــَع الِحَف ــِة َر ََ ــْن َرَظــاِهِو الُموو ــاِر، َوهــَذا رِ َرَِس
ِ
ــْدِم َواَّل ــَن الَه ــِة رِ َغ َرــِ  اللع

َساِع َرَع الِحَفاِظ َعَلى الََصاَلِة. تِّ
ِ
 َواَّل

تَِّساِع فِي الَرلَِماِت  الَئاِمُ :
ِ
َُِّة رِْن أهمِّ أيواِت المُووَِة َواَّل َغِة الَعَوب الِقُاُس فِي اللع

َُاَس بَِضـَوابَِط، َوَقنَّنـوا لـُه َقـواََُِن َوالُجَمِ  فِي هِذِه ا َُِّة الِق َغِة، َوَقْد لبَط ُعلماُء الَعوب للع

ــِو  ــَة الِقُــاِس لَِغُ ــا َكُِفُ ْيَه ــِة َوُرَؤيِّ َُّ ــى ُرَماِرســي العوب َلْت َعَل ــة  َرِصــُنة ، بحُــُث ســهَّ َقِويَّ

ِل َعَلى الثَّاَِي بِ   جارٍِع بُنَُهَما.الَمعُلوِم على الَمعُلوِم، َوَحْمِ  الَوَّ

ــاِلُ : ــويُ  ال َّ ــَو وُج ــِة ُه َُّ ِ  الَعوب
ــائِ ــمِّ َوَس ــْن أه

ــِ  (النَّحــِت ) رِ ــاِر الُجَم خاَِص
ِ
، َّل

َغـاِت الُخـَوى،  ََْقـال  رِـَن اللع ، َأْم: كاَـْت  َُّة  أِصَُلة  ََْت َكلِماٍت عوب َوالَرلَِماِت، سواٌء كا

ََُّة ُرووَة   ا أعَطى العوب ا، َوقْد يأتِي الَرالُم علُِه إْ  َشاَء اهلُل َتَعالى.َوهذا أيض   َواتِّساع 

َُّـِة، َوَقـْد يـأتِي َرَعنَـا فِـي  ُُِّن ُجـْوَم الــُمهنِدِس َوَجـْوَرُه فِـي َحـقِّ الَعَوبِ َفهِذِه النَِّقاُط ُتبـ

 
ِ
َُِّزاتَِها بُاُ  هَذا َأكَثَو َفَأْكَثَو بإِْذِ  اهلل َُِّة َوُرَم   َتَعاَلى.َخَصائِِص الَعَوبِ

 [ِمَن الـُمَتَقاِرِب ]

 ـا ِـــــَض الفَ  يـــــعِ مِ َج  ولِ ُأُصـــــ ا ُ َمـــــزِ 

 

ــــ  ــــ لِ ـ ــــفَ وَ  ل  ْد َع ــــول  وَ     ْه ــــوَ  ُج  اْ  َب

ـــــــنْ فَ   ـــــــ  ِ هـــــــذِ  ِم َب ـــــــغَ  ْت ُرك  َه ُْ  اي

 

ـ  فِــ وَ ُهــفَ  اَهــازَ َا  َمــنْ فَ    اْ  رَ  ا ِ النَـّ

َّْ  اكــــَذ     تِــــالَّ  ورُ ُمــــالُ  هِ ْيــــفِ  ُ  االــــ

 

ــــــَ  ْا نِ بِ   ــــــُيكْ  اهَ اِس   ُ  َش
ِ
ــــــلتِ ا   اْ  َب
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()

ابَِقَة َقاَلئِـَد الِخـْز ُِ َوالَعـارِ  ُثمَّ بعَد ذلَك  ُد َكلَِماتِِه السَّ َفَاغمُسـُه -َيْسَاِموع الَراتُِب َوُيَقلِّ

َرـاِ ، َوََّل َتَعاُقـُب الَحـَدَثا ِ  َوَيُفـوُق ُكـ َّ َرَعـاَِي  -فِي بَِحاِر َجَوائَِم ََّل َيْمُحوَها َتَاـاُبُع الزَّ

ََْفِســِه، وقــْد ُقمــُت بنْقــِد » الِجنَاَيــِة َوَيُقــوُل: ا علــى َتصــنُِِف النعَحــاِة  علــِم النَّحــِو ُرعَاِمــد 

ْســِم، الِفْعــِ ، الَحــوِف 
ِ
َوأظَهــوُت ِغُــاَب الُمحاَكَمــِة  .. فَبحثــُت فِــي أَــواِع الَرلَِمــِة: اَّل

، بأسُلوٍب يخَالِـُف َعـْن أسـُلوِب الُقـَدَراِء َوتـواكُِبِِهم 
ِّ
لَُمِة فِي قَواِعِد النَّحِو العوبي السَّ

ي اإِليَجـاِز َوالاَّبسـُطِ َورُ  ا، َفـإِ َّ هـَذا الرِاـاَب ُيمرِـُن أْ   ... صَطَلَحاتِِهم َبْعَد َتوخِّ أخُـو 

ًُّا بآٍ  َواِحٍد. ََقِديًّا َوتعلُِِم ااب ا 
 .(12-11). ص:«َيُروَ  كِ

بُت رِْن ُعنواِ  الرِااِب  ََّنَي َتعجَّ ا رأيُاُه فِ (ِجناَيِة ِسَُبَوْيهِ ) أُقوُل: إ ِة الُْوَلى ، َلـمَّ ي الَموَّ

َُْانِي َعلِمُت َسَبَب وصِف َعَمِ  ِسَُبَوْيِه بالِجنَاَيِة؟! َوَهْ  فِي تابعِع  ََْفِسي: َيا َل َوُقلُت فِي 

ـِة اللِّسـاِ  َكالَخلُـِ  بـِن  َُْفِسِهم، َواإِلقبـاِل َعَلـى أئمَّ َكالِم الَعَوِب رَِن الَعوِب الَقَحاِح َأ

اََّق َلُه رَِن الِجناَيِة اسٌم أحمَد الَفَواِهُِد ُِّ  َْ ُِْوِه ُجْوٌم َوجناَيٌة ارَتَرَبُهَما ِسَُبَوْيِه، حاَّى ُي َوَغ

 َوُيلَاَصَق بِِه؟!

ـَة  بِـي َوَبَلـَغ الِقمَّ َلرِـْن إَِذا َظَهـَو )ُثمَّ بعـَد قَِواَءتِـي لِرَِاـاِب َصـاِحِب الِجنَاَيـِة َزاَي تعجع

َبب، َبَطَ  الَعَجب ـا لِسـَُبَوْيِه (السَّ ـا َرنُصوص  ََّنِي قوأُت الرِااَب َكـاراِل  َوَلـم أَر َكالر  ؛ لَ

لِِه إَِلى آِخِوِه، َفُقْلُت: يـاربِّ كُـَف ُيـاََّهُم َرجـٌ  بالِجنَاَيـِة رـَع الَجهـِ  الاَّـامِّ بآَثـاِرِه  رِْن أوَّ

؟
ِّ
 وَِااِجِه الِعْلِمي
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ا فِي هِذهِ  ُْنَـِة  فلْو كاَ  صاِحُب الِجناَيِة صاِيق  َُْن الَف ِعَُها َب اِي يدَّ لَُمِة الَّ الُمحاَكَمِة السَّ

ٌن أ َّ  ، َولرِنَّنِـي ُراـُقِّ ائِِه َرَواِلَع رِْن َكاَلِم ِسَُبويِه، َوَلـم َيْاُوْكـُه ُكـالًّ َوالُْخَوى، َلنََقَ  لُِقوَّ

َُْفَهَم َكالَم سَُبوْيِه بُِلرنَاِـِه الُمسـَاهجَ 
ِ ُجَ  لَُس أهال  ل نَِة َوُعجَماِـِه المعُووَفـِة، َفرُـَف الوَّ

َُحِسـَن بـِه  ا َعَلـى كـالٍم َواِحـٍد لِسـَُبَوْيِه حاَّـى  َََقـَ  َلنَـا َريًّ َمُه َوَيُويَّ علُِه، فَلَُاُه 
بأْ  ُيحاكِ

 :
ِّ
وِشي ُِْخنَا أبِي الَفْضِ  ُعَمَو الَحدع ، َعَلى َحدِّ َقْوِل َش ـ نِ ْسـُح  يفِـ أُ َطـالخَ )الظَّنَّ  ََّل  نِّ الظَّ

 .(وع ُض َُ فَ  نِّ الظَّ  ءِ وْ ُس  يفِ  أُ طَ الخَ  ارَّ أَ  ،وع ُض يَ 

َُّـِة  باَِدائ
ِ
ََُّه اعَاَمَد َعَلـى َبعـِض الُرُاـِب الُمعاصـَوِة اَّل َفُر ع َرا َفَعَلُه َصاِحُب الرَِااِب أ

ا   َتعـاَلى َفـْوي 
ِ
َهـا، َكَمـا َسـُأتِي َرَعنَـا بـإذِ  اهلل ة  َوَغالَط فِي َحقِّ ََحويَّ َواسَاْخَوَج رنَها أرثَِلة  

ا، و ََْقد  ا  ََْقد  َُْابُِعُه  ا، َو  َرـاكٍِو َيُقـوُيُه َفْوي 
 
ََّنَـا ُبلُِنَـا بـإِعالٍم إبلُِِسـي ِديِد أ ََّ لرْن وللَسِف ال

َُعـوِت  ََُّهـم َفـاُقوا ُكـ َّ  ؛ ل أرَثاُل أبِي ِرَغاٍل، َبْ : أُبـو ِرَغـاٍل أشـوُف رِـْن بعِضـِهم َوأعـزع

ُجوَ  لرَثا ََِة َوالَعماَلِة َوالاَّآُرِو َوالنََّزاَلِة، حُُث ُيووِّ َُا ََُه فِي الِخ ُمو ِل هَذا الرِااِب َوُيَضخِّ

ْعِف َوالَجْهِ   ََُّه فِي َغاَيٍة رَِن الضَّ  ةٌ آَيـ وَ ُهـ :ْ  َبـ ،ةِ اَكـكَ الوَّ وَ  ةِ ولَ ُسـالفُ وَ ُعُوِ  النّاِس، َرَع أ

ُْـِه إِْ  َشـاَء  .ةِ الغَ البَ  نَ رِ  وٌل ُس غْ رَ  ،مِ حْ الفَ  ةِ غَ لُ بِ  َب اِ كُ  هُ ََّ أَ كَ وَ  ،ةِ يَ اَل البَ  يفِ  َكَمـا َسـَاِقُفوَ  َعَل

 اهلُل َتَعاَلى.

ـا، فلـَُس لِـي َكـالٌم علُـِه َوأتـوُك    َرع 
ََّـُه كِاـاٌب َقـِد ُ  َوتعلُِمـي ا َوصـُفُه لِرَِاابِـِه بأ أرَّ

َي بِه كِااَبُه. ِة َرا أَتى بِه َوسوَّ ََ  الاَّقَُُِم لُرم بْعَد ُرناَق

q 
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َرِة ُهَو َقْوُلُه: ُل كالٍم قاَلُه صاحُب الرِااِب بعَد الُمقدِّ ُي » أوَّ ََّل أعَلُم لمـاَذا كنـُت أتـَويَّ

ـاَيَة الُعلمـاَء الفاِلـَ  َوَرـْن   َّ السَّ
ِ
َ ـا، أل َُا ِّ َوَينَْاـاُبنِي الَخـوُف أح

فِي َقِد النَّْحِو الَعوبـي

، َفَجَعُلوُه َكالُقوآِ  الَرويِم ََّل َيِحقع لَحٍد َْقُدهُ بعَدُهُم النعحاُة قْد َرَبُطوُه بالُقوآِ  الَرويِم؟ 

 .(13)ص:  .«: ُرعاَرَلُاهُ أوْ 

ُم عنُه َجناُب المهنِدِس لَُس ِسَوى َوهٍم َوخُاٍل فِـي  ِذ ُ ياَرلَّ أُقوُل: هَذا الَخْوُف الَّ

ـا رِـَن  َََوى َبعض  ََّنَا  ُبُه؛ ل ُقُه فِي الَواقِِع، َبِ : الَواقُِع ُيَرذِّ َة َرا ُيصدِّ ِذْهنِِه َوَذاكَِوتِِه، َلَُس ثمَّ

ــا أوزوَ ، يوَ  أ ُِّ  الُعَلَمــاِء قــدْ  ــة  قبــَ  وَّلَيِة آَبــاِء المهنــِدِس َزَكِويَّ أََرــُووا َقَواِعــَد َحِويَّ

َها َوإََراِرَها، َوَلم ُيِسْئ أحٌد إلُِهم َوَرُأوا ُجُهوَي النعَحاةِ  ا  َخْوٍف، َأو: َقَلٍق رِْن ريِّ اجاَِهـاي 

واِر َوالنَِّقاِش، َوُيْحَمُدوَ  َعَلى تِْلَك الُجُهـوِي رِنُهم َيْقَبُ  الُمَواَجَعَة َوَيْبَقى فِي يائَِوِة الحِ 

َلِ . ََُهم َرعُصورَُِن رَِن الَخَطإِ َوالزَّ  َوُيَقوع َلُهم بِالَفْضِ ، َوََّل َيَوْو

ُيوِي فِي النَّحـِو َوُرحـاَوََّلُت الاَّجِديـِد َوالنَّقـِد فِـي الَقـِديِم والَحـِديِث ََّل  َفَظاِهَوُة الوع

ى َأ ُِّ َباِحٍث فِي َتاريِ  الاَّدويِن َوََأِة المـَداِرِس فِـي ِعْلـِم النَّحـِو، َوالَرثَِلـُة َتْخَفى َعلَ 

 َوَيَعا 
ع
َعَلى ذلَِك َكثَُِوٌة َولرِنَّنِي ُهنا أكَاِفي بأْبَوِز رِثاٍل، َوهو َرا َقاَم بِه ابُن َرَضاٍء اللَّخِمي

يِّ َعَلى النعَحـاةِ )إلُِه فِي كِاابِِه:  ، حُـُث َرفـَض ُجمَلـة  رِـْن َرَباِحـِث ِعْلـِم النَّحـِو َوريَّ (الوَّ

علَُها َوَشنََّع َعَلـى الَقـائِلَُِن بَِهـا، َوبِهـَذا الــِمَثاِل َوْحـَدُه َينَْصـبع َيقُِـُق الــُمهنِدِس َعَلـى 

 الَْشَواِك.

 الَعارِـ ِ  بَِعَمـ ِ  لَِقـْولِِهمفِـي الاََّـنُِِع َعَلـى النعَحـاِة  َفإِلَُك َشُئ ا رِـْن َكـاَلِم اْبـِن َرَضـاءٍ 

اهُ  َفْصـ ٍ  َتحـَت  َعِجُـٍب  بَِقْولٍ  َأَتىَحُُث  َوَراَءُه، الََثوِ  َوَتْوكِ النَّْحِو ُِّ   َعـنْ  َفْصـٌ  ) :َسـمَّ
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 َيْســَاْغنِي َرــا النَّْحــوِ  رـِـنَ  َأْحــِذَف  َأ ْ  الرَِاــاِب  َهــَذا فـِـي َقْصــِد ُ» :َفَقــاَل  (الَعَوارـِـ  لَغــاءِ إ

ََبِّهَ  َعنُْه، النَّْحِو ُع  ُْهِ  الَخَطأِ  َعَلى َأْجَمُعوا َرا َعَلى َوُأ
«فِ

(1)
. 

 :، َوُهـوَ َوَبْعَد ذَلِك بَأْسُطٍو فِي كَِاابِِه َيْذُكُو َقـْوَل اإِلَرـاِم الَعَلـِم ِسـَُبَوْيِه َعـِن الَعَوارِـ ِ 

َُْن َرـا َيْدُخُلـُه » َق َبـ ََُة َرَجاٍر لَُفوِّ
َََّما َذَكْوُت َلَك َثَماَِ رِـْن هـِذِه الَْرَبَعـِة لَِمـا  (َلـْوٌب )َوإِ

ُِْه الَعارُِ  
ٌء رِنَْها إَِّلَّ َوُهوَ  -ُيْحِدُث فِ

ْ
َُْس َشي ُِْه الَحْوُف  -َيُزْوُل َعنُْه  َوَل َُْن َرا ُيْبنَى َعَل َوَب

ُِْه رَِن الَعَوارِ ِ بِنَاء  َّل َيُزوْ 
ٍء َأْحَدَث َذلَِك فِ

ْ
ُِْو َشي «ُل َعنُْه لَِغ

(2)
. 

َفَظاِهُو هَذا َأ َّ الَعارَِ  َأْحَدَث اإِلْعَواَب، » َوبُِر ِّ ُجْوَءةٍ ُيَعلُِّق َعَلى َقْوِل اإِلَراِم َقائال :

ُُِّن الَفَسايِ  «َوَذلَِك َب
(3)

. 
 
ْ
َُْقـِة » :، َوُهـوَ فِـي َرْعـِوِض َذلِـَك  -َرِحَمُه اهللُ - ُثمَّ َينُْقُ  َقْوَل اْبِن ِجنِّي ـا فِـي الَحِق َوَأرَّ

َََّمـا ُهـوَ  ،َوَرْحُصْوِل الَحِدْيِث  ْفِع َوالَجـوِّ َوالَجـْزِم، إِ ِم  َفالَعَمُ  رَِن النَّْصِب َوالوَّ لِلُمـَاَرلِّ

ُِْوهِ  ٍء َغ ْ
ي ََ «ََْفِسِه َّل لِ

(4)
. 

  َكاَلمِ ُيَعلُِّق َعَلى وَ 
ْ
ا َرـْذَهُب َأْهـِ  الَحـقِّ » :بَِقولِهِ  اْبِن ِجنِّي  ،َوَهَذا َقْوُل الُمْعَاِزَلِة، َوَأرَّ

 
َ
َََّما ِهي ََْساِ  َكَمـا ُينَْسـُب  َفإِ َّ َهِذِه الَْصَواَت إِ َََّما ُتنَْسُب إَِلى اإِل  َتَعاَلى، َوإِ

ِ
رِْن فِْعِ  اهلل

َُاِريَّ 
ُِْه َسائُِو َأْفَعالِِه اَّلْخاِ «ةِ إَِل

(5)
.  



ُي َعَلــى النعَحــاِة َّلبــِن َرَضــاٍء، )ص: (1) (، ت: رحمــد إبــواهُم البنــا، يار اَّلعاصــام، الطَّبعــُة 69الــوَّ
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ُي َعَلى النعَحاِة، )ص: (3)  (69الوَّ
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ْ
 (1/110الَخَصائُِص َّلبِن ِجنِّي

يع َعَلى  (5)  (70-69النعَحاِة، )ص:الوَّ



  

سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  88 

ُِْن َيْأتِي بَِما ُيِويُدُه رَِن الَرـالِم َوَيَضـُعُه رِـَن الَقَواِعـِد فِـي  ابَِق ُِْن السَّ ََْقلِِه الَقْوَل ُثمَّ َبْعَد 

َُقْوُل  َُْ  » :إِْبَطاِل الَقْوِل بِالَعارِ  َف
بَِم ُيَويع َعَلى َرْن َيْعَاِقُد َأ َّ َرَعاَِي هـِذِه الَْلَفـاِظ  :َفإِْ  قِ

ا َأْ  يَ  ا َأْ  َيْفَعَ  بِإَِراَيٍة َكالَحَُواِ ، َوإِرَّ َُْن بِِه إِرَّ
َُْ : الَفاِعُ  ِعنَْد الَقائِلِ

 الَعارَِلُة؟ قِ
َ
ْفَعَ  ِهي

ُي الَماءُ  ُق النَّاُر َوُيَبوِّ بِع َكَما ُتَحوِّ ََْسـاِ  بِالطَّ ، َوفِْعـُ  اإِل ، َوَّل َفاِعَ  إَِّلَّ اهلُل ِعنَْد َأْهِ  الَحقِّ

ََُّن َهـَذا فِـي  ُو َرا َيْفَعُ ، َوَقْد َتَب
 َتَعاَلى، َكِذلَِك الَماُء َوالنَّاُر َوَسائِ

ِ
َوَسائِِو الَحَُواِ  فِْعُ  اهلل

ا الَعَوارُِ  النَّْحِوَيُة َفَلْم َيُقْ   َرْوِلِعِه. َُْهابَِعَملَِها َعاقٌِ  َوَأرَّ
َََّها َّل  ؛، َّل َأْلَفاظَِها َوَّل َرَعاَِ لَ

«َتْفَعُ  بِإَراَيٍة َوَّل بَِطْبعٍ 
(1)

. 
 
ِ
ُِْه الَقْوُل بَأ َّ الَعَوارَِ  النَّْحِوَيـَة َلـْم َيُقـْ  بَِعَملَِهـا َعاقِـٌ   !ُسْبَحاَ  اهلل َُْف َيْسُهُ  َعَل  ،َك

ُْنَُهم :َبْ   ،َرَع َأ َّ َأْكَثَو الُعَلَماِء َعَلى الَقْوِل بَِها ُِْه َب ا َعَل  ؟َكاَي َأْ  َيُروَ  َأْروا  ُرْجَمع 

َََّما وَ  هَ إِ ْحَمـةِ -ابُن َرَضاءٍ  َتَفوَّ ُب الوَّ
ُِْه َسَحائِ ـبِِه للَمـْذَهِب بِـ -َعَل َذلَِك بِنَـاء  َعَلـى َتَعصع

ْبِع والِعلَّةِ الَْشَعِو ُِّ الَقائِِ   َُاِء. بِنَِفي الطَّ  فِي الَْش

ـِة، َوَلـْم  ـا أيَّى بـِه إَلـى َرْفـِض الَعَوارِـِ  النَّحِويَّ يِّ َكاَ  باِعث ـا اعاَِقايِيًّ َفالبَاِعُث َعَلى هَذا الوَّ

ُِّن ا َلم ُيِسِئ إَِلُِْه الُعَلَماءُ  َولم ُيَخاطِْبـُه واِحـٌد رـنُهم:  َيُرْن باِعث ا ُلَغِويًّا، َوَرَع كوِ  َكاَلرِِه َخَطأ  ب

َرة  عنَد أهِ  اللعَغِة، َوقاَل بَِعَمِ  الَعارِِ  أَساطُِنَُها.  كَُف تويع الَعوارَِ  النَّحويََّة َرَع كوََِها ُرقوَّ

ََُّه َيُدلع َعَلـى َفَسـاِي َكـالِم المهنـِدِس بـأ َّ النَّْحـَو َكـاَ  ِعنْـدَ   َفإِْ  يلَّ هذا َعَلى شيٍء َفإِ

  الُعَلَماِء َكالُقوآِ  َلْم ُيْمرِْن َوََّل ُيمرُِن َريع شيٍء رِنُه.

 [ِمَن الطَِّويلِ ]

ـــانِعُ  ـــوْ  ُيم ُْ  الَفجـــِْ  ءَ َض ـــ َوالَفجـــ  اِل   َص

 

ــــ عــــاَرَ   َكمــــا  ــــوْ  ا َ الُبَْه ُُ  ل  َق ــــ  ُمَلفَّ

 
 



يع َعَلى النعَحاِة، )ص: (1)  (70الوَّ
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ا يجُب الاَّنَبعـُه لـُه، َوُهـَو أ َّ جنـاَب المهنـِدِس َيسـَاْخِدُم  ا ُرِهمًّ َوبالاَّالِي َفإِ َّ ُهنَاَك أرو 

َََعـَت  حاَِواِم َرَع ُعَلَمائِنَا فِي ُكُابِِه، َولرِنَُّه أْسَمى ُكُاَبُه الثَّالَثَة ِجنَاَية  َو
ِ
ألَفاَظ الاَّبجُِ  َواَّل

ــَة الثَّال مَّ
ــا الَئِ ا بَِه ــْدء  زِيَراِء بُِعَلَمــاِء الُمســلِمَُن َب

ِ
ــِه فِــي اَّل ََقــُ  َكاَلرِ ــا  ــْد رــوَّ َرَعنَ ــَة، َوَق َث

ََـا َعَلـى  ا َذلِـَك فِـي َريِّ َُّنَـّ ََا، َوَقـْد َب ْحِب الرَِواِم َوَرْن َبعَدُهم، َواَاَِهاء  بُِعَلَماِء َعصـِو بالصَّ

ُِْن لَِمْن أراَي الوُقـو ُِْه الُْخَوَيَا َف علُـِه، َسـأُل اهلَل َتَعـاَلى َلنَـا َوَلـُه الِهَداَيـَة َوُحْسـَن ِجنَاَيَا

 الِخَااِم.

q 
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َر فِي هَذا الرَِاـاِب َوفِـي َأَوائِـِ  كَِاابِـِه   )إ َّ الُمَهنِْدَس َصوَّ
ِّ
ـافِِعي ََّ ـا  (ِجنَاَيـِة ال أ َّ أيض 

ا، وَ  وُه فِي َشيٍء َوَأهَمُلوا الَعْقَ  َوالَمنْطِـَق فِـي الُمسلِمَُن َرَأوا ِسَُبَوْيِه َرعُصور  َُ َلم ُينَاقِ

ٍو فَُِها، َولرِنَّ الَباِحـَث الُمنِصـَف فِـي َتـاِريِ   ِه يوَ  أ ُِّ َتَفرع
اِِه، ُرذِعنَُن َلُه َوآلَرائِ ََ ُرنَاَق

ــا بَ  ــَوى ِخــالَف َر ــِه، َي ــَواِجِم ُعَلَمائِ ــِه َوَت ُْ
ــدويِن فِ ــِم َوالاَّ ــُه، هــَذا الِعْل َق ــِدُس َوَلفَّ ــُه الُمهنْ ثَّ

ََّـُه فِـي الَوْهَلـِة الُْوَلـى  َُِّة؛ لَ ِه َوفِي َحقِّ ُعَلَماِء الَعَوبِ ََُّه ُرْجِحٌف ُرْعَاٍد فِي َحقِّ َوَيْسَاُِقُن أ

َُْبَوْيِه َوَينُقـُدُه فِـ ي َرَسـائَِ  رَِن الَبْحِث َيِقُف َعَلى كَِااٍب ُرسـَاِق   لِلُمـربِِّي َيـُويع بـِه َعَلـى ِسـ

:  َقائاِل 
ع
َُْها، َكَما ذَكَوُه الَقاِلي الّانوِخي

 ،ِسـَُبَوْيهِ  ىَلـعَ  يع وُ يَ  َصِغُوٌ  اٌب اَ كِ  هُ َولَ » َوُيَخالُِفُه فِ

 .َرْسَأَلةٍ  ِماَئةِ َأْرَبعْ  ََْحوَ 

 ىَلـعَ  ِسـَُبَوْيهِ  مُ ْلـزِ يُ  َرـا َُهـافِ وَ : َقاَل  .ِسَُبَوْيهِ  لِ َقوْ  إَِلى َهاَأْكَثوِ  َعنْ  َرَجعَ : اُج جَّ الزَّ  َقاَل 

 .َرْسَأَلة   َأْرَبِعُنَ  ََْحوَ  هِ بِ ْذهَ رَ 

ِذ ُ ءٌ  بِهِ  يَاَعلَُّق  ََّل  ِسَُبَوْيهِ  َأ َّ  َذلَِك  فِي دُ قِ اَ عْ أَ  َوالَّ
ْ
ا َشي ََّـهُ  ؛هُ َعنْـ وَ ُذكِـ رِمَّ َ

ِ
 َعـنِ   ُوِ وْ َيـ ل

«اْلَعَوِب 
(1)

.ِ  

ُِْه َأَحٌد بالَقْوِل َأِو الِفْع ِ  ِي َوَرَأوُه َشُئ ا َعاِييًّا، َوَلم ُيِسْئ إَِل َر الُعَلَماُء َريَّ الُمَبوِّ ؛ َوَقْد َروَّ

ٌو ُيمرُِن وُقوُع الَخَطـإِ رِنـُه، َوهـَذا َرـَع أ َّ الَحـقَّ َكـاَ  َرـَع سـَُبَوْيِه  ََ َُْبَوْيِه َكَغُِوِه َب لَ َّ ِس

ََْفُسُه َعْن َأْكَثِو اعاَِواَلاتِِه إَِلى َقْوِل ِسَُبَوْيِه فَُِما َبْعُد.َوَرَجَع الُمبَ  ُي   وِّ



(1)  
ِّ
َُُِّن َوَغُِوِهم للّانوِخي  .(59ص) تاريُ  الُعَلَماِء النَّحِويَُِّن رَِن الَبْصِوّيَُِن والُروف
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ـا فِـي َرَواِلـَع، رِنَْهـا: ِعنْـَد  ُْـِه فِـي كَِاـاِب الــُمْقَاَضِب أيض  َوَلم َيْرَاـِف بِهـَذا َوَريَّ َعَل

َََقَ   (َأ ِ )الَراَلِم َعْن  َفِة رَِن الثَِّقَُلِة، َحُُث  َُْبَوْيِه َواََاَقـَدُه، َفَقـاَل:الـُمَخفَّ  مَ َعـزَ » َكاَلَم ِس

ََّ  هِ يْ وَ بَ ُْ ِس  ُْئ   َخاَف  اذَ إِ  ،(ىَفاَ  َيا ومَ قُ تَ  ََّل  َأ ْ  ُت فْ ِخ ): وزُ جُ يَ  هُ َأ  َوَهـَذا ،هُ ِعنْـدَ  وِّ قِ اَ ْس مُ ـالـكَ  اَشـ

«ُدٌ عِ بَ 
(1)

. 

ــِه  ــْن كَِاابِ َُْبَوْيِه فِــي َرَواِلــَع رِ ــاِحبِي)َوَكــَذا اإِلَرــاُم ابــُن َفــاِرٍس َريَّ َعَلــي ِســ (الصَّ
(2)

 

ِه،  َوَراَجَعُه فِي َبْعِض ُحُدوِيِه َوَتْعِويَفاتِِه َواعَاَوَض علَُها، َوَلْم ُيْغلِْظ َأَحٌد الَقَوَل فِي َحقِّ

ا  ا.َبْ : َرَأوا اعاَِواَلاتِِه ُجْهد   َرَُرور 

ُهوٌر َوَرْعُووٌف، حُُث  َْ َُْبَوْيِه ََِقاٌش َر َُّاَ  َحْوَل ِس ََُة َوأبِي َح َوَكَذا َرا َياَر بَُن ابِن َتُِم

ََُة:  ُِْم اَقاَل اْبُن َت َُْبَوْيِه َأْخَطَأ فِي الرَِااِب فِي َثَماََُِن َرْوِلع   .إِ َّ ِس

َة ذلَِك، يُ  ُة قِصَّ مَّ
ُجوُع إلَُهاَوَقْد َذَكَو الَئِ مرُِن الوع

(3)
. 

َغِة َوالنَّْحِو: ِة اللع مَّ
ِذيَن َرّيوا َعَلى ِسَُبَوْيِه رِْن َأئِ  َورَِن الَّ

َُا َ  نُ بْ  إِْبَواِهُمُ  إِْسَحاق َأُبو َُْما َ  نِ بْ  ُسْف َُْبَوْيهِ  ُسَل ، َتْلِمُُذ ِس ياِي ُع الزِّ
(4)

. 



ِي ) الـُمْقَاَضُب  (1) َفِة 3/8للُمَبوِّ َُاُ  هِذِه الـَمسأَلِة ِعنْـَد الَرـالِم َعَلـى )َأ ( الــُمَخفَّ (، َوَقْد يأتِي َرَعنَا ب

 .َواعاَِواِض أوزوَ  عَلَُها

ــهُ  (2) ــا َتْعِويُف ــاٍت، رِنَْه ــُه بإِْلَزاَر ــَواَياٍت َوَأْلَزَر ــُدوِيِه إِي ــى ُح ــَث َوَأْوَرَي َعَل ــي َرَباِح ــِه فِ ُْ ــمِ  َريَّ َعَل ْس
ِ
 لال

 . (50ص) (، َوَتعِوُفُه للِفْع ِ 48ص)

ينِ  (3) ََاصــِو الـدِّ بـِن 
ِ
يع الـَوافُِو َّل بـِن َحَجـٍو )64ص) الـوَّ

ِ
َرُر الَرارِنـَـُة َّل ــَهاَيُة 1/178(، َوالـدع ََّ (، وال

 
ِّ
َُُّة لَِمْوِعي الَحنَبلِـي

كِ  )32ص) الزَّ
ِّ
ـْوَكاَِي ََّ َذَكـْوُت َتْفِصـَُ  ذلِـَك (، َوَقـْد 1/70(، َوالَبـْدُر الطَّـالُِع لل

َغِة َوالنَّْحو( ْجِو َعِن اللع ََّ ََُة َوُرواَيُه فِي كِاابِي: )َرْفِع ال  .َوَحِقَُقَة َكالِم ابِن َتُم

(4)  
ِّ
َُُِّن للّانـوِخي =       (، وَزَهـُة اللبـاِء فِـي 79ص) تاريُ  الُعَلَمـاِء النَّحـِويَُِّن رِـَن الَبْصـِوّيَُن والُرـوف
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-  
ع
أُبو ُعْثَماَ  الـَماِزَِي

(1)
. 

-  
ع
الرَِسائِي

(2)
. 

اءُ  - الَفوَّ
(3)

. 

أُبو الَعاَلِء الَمعوِّ ُع  -
(4)

. 

 ُع ايِ دَ غْ البَ  اِج وَّ السَّ  ابنُ  روٍ بَ  وأبُ  -
(5)

. 

-  
ع
الَْصَمِعي

(6)
. 

-  
ع
 الَفاِرِسي

 
أُبو َعلِي

(7)
ائِِع َريَّ َعَلى اعاَِواَلاتِهِ  . َولرِنَّ ابَن الضَّ

(8)
. 

 



بِن الَََباِر ُِّ طبقاِت  =
ِ
 )157ص) اليباِء َّل

ِّ
َُْب،َْيِه للّسَُوافِي  .(1/390(، َشْوُح كَِااِب ِس

بِن َعَساكَِو ) (1)
ِ
َق َّل َْ ـافِي 74/155َتاريُ  ِيَر ََّ ُُْس النَّاِصـُح ال الُِح الَرافِي َوالََِـ ُُْس الصَّ

(، َوالَجلِ

 .(410ص) لِلُمَعاَفى ْبِن َزَكِويَّا

(2)  
ِّ
ــوِخي َُُِّن للّان ــوف ــِوّيَُن والُر ــَن الَبْص

ــِويَُِّن رِ ــاِء النَّح ــاريُ  الُعَلَم ــاريُ  َبْغــَداَي 102ص) ت (، َوَت

َُاُت الَعُاِ  )13/589للَخطُِِب الَبغَداِي ُِّ )  .(3/296(، َوَف

(3)  
ِّ
ــوِخي َُُِّن للّان ــوف ــِوّيَُن والُر ــَن الَبْص

ــِويَُِّن رِ ــاِء النَّح ــاريُ  الُعَلَم ــاريُ  َبْغــَداَي 102ص) ت (، َوَت

َفِد ُِّ )13/589للَخطُِِب الَبغَداِي ُِّ ) َُاِت للصَّ  .(19/209(، الَوافِي بالَوَف

 .(35ص) ِرَساَلُة الُغْفَواِ  للمعوِّ ُِّ  (4)

 (6/2535رعَجُم اليباِء ) (5)

بـ12/157َتاريُ  َبْغَداَي للَخطُِِب الَبغَداِي ُِّ ) (6)
ِ
ـَق َّل َْ (، سـُُو 37/70ِن َعَسـاكَِو )(، َوَتـاريُ  ِيَر

 .(10/180أعالِم النعبالِء )

(7) ( 
ِّ
ُوطِي َُُة الوَعاِة للسع  .(2/204ُبغ

(8) ( 
ِّ
ُوطِي َُُة الوَعاِة للسع  .(2/204ُبغ
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 بُن الـُمَباِرِك،  -
ع
أُبو الَحَسِن الَْحَموُ َعلِي

(1)
. 

، أَخَذ َعَلى ِسَُبَوْيِه فِي َرَواِلعَ  - أُبو الَبَقاِء الُعرَبِو ُع
(2)

.

َُْبَوْيِه، َيـُويع َعَلُـِه فِـي َأَرـاكَِن  - ـِديِد لِِسـ ََّ ا َرَع ُحبِِّه ال ، َفُهو َأيض  ََْصاِر ُع اٍم الَ ََ ابُن ِه

رِْن ُكُابِِه، َوََّل َيُقوُل بَِقْولِهِ 
(3)

. 

َااب ـا  وِ بَ كْ الَ  دِ بْ عَ  نِ بْ  يدَ زِ يَ  بنُ  دُ رحمَّ 
ـَف كِ ِل الَرـالِم ألَّ ََاُه فِـي َأوَّ ُي: َكَما َروَّ َوَذَكْو الُمَبوِّ

يِّ َعَلى ِسـَُبَوْيهِ )ُرسَاِقالًّ باْسِم  (الوَّ
(4)

 فِـي 
ع
ـاَِي رَّ ، َحاَّـى َوَصـَ  الَْرـُو إَلـى َأْ  ُيَصـنَِّف الوع

ــا َوَأْســَماُه:  َااب 
(يِ وِّ بَ مُ ـالــوَ  هِ يْ وَ بَ ُْ ِســ نَ ُْ َبــ الِف الِخــ اَب َاــكِ )ذلـِـَك كِ

(5)
 . وَ 
ِ
 اُب َاــكِ  يٍ وَّلَّ  نِ ْبــَّل

 
ِ
ُِْه  يَّ رَ  ،ارِ َص اِ َْ اَّل

يِ وِّ المبَ  ىلَ عَ فِ
(6)

َي  ـِحُُح أ َّ الــُمَبوِّ َرَجـَع َعـِن َأْكَثـِو اَاَِقاَياتِـِه َكَمـا . َوالصَّ

 فِـي َخَصائِِصـِه بَِسـنَِدِه َفَقـاَل:
ْ
ـ نَ رِـوَ » َحَرى َعنُه ابُن ِجنِّي ََّ  نَ رِـ هُ نْـعَ  وعِ ُجـالوع  يفِـ عِ ائِ ال

 َسـرَ ) :اهُ مَّ َسـوَ  هِ يْ وَ بَ ُْ ِس  مَ اَل كَ  هِ بِ  عَ بَّ اَ تَ  اسِ بَّ العَ  وبُ أَ  ا َ كَ  ارَ  ِب اهِ المذَ 
 ينِ ثَ دَّ َحـفَ . (طِ َلـالغَ  َ  ائِ

 لِ عَ  وبُ أَ 
 
 َش  اهذَ : وُل قُ يَ وَ  هُ نْ رِ  رُ ذِ اَ عْ يَ  ا َ كَ  اسِ بَّ العَ  باأَ   َّ أَ  وٍ رْ بَ  يبِ أَ  نْ عَ  ي

ْ
 امِ يَّ أَ  يفِ  اهُ نَ يْ أَ رَ  انَّ كُ  ءٌ ي

«اَل فَ  اآل َ  ارَّ أَ فَ ، ةِ اثَ الحدَ 
(7)

. 



 )ص (1)
ِّ
 (،13/589(، َوَتــاريُ  بَْغــَداَي للَخطُِــِب البَغــَداي ُِِّ )102تــاريُ  الُعَلَمــاِء النَّحــِوّيَُن للاّنــوِخي

واِة )  .(4/110إََِباُه الوع

بِن المسَاوفِي ) (2)
ِ
 .(2/420َتاريُ  إربَ ، َّل

بُِه الِفْعَ  568ص) َعَلى َسبُِِ  الـِمَثاِل اَُظْو: ُرْغنِي اللَّبُِب (3) َْ لعِق بَِما ُي  ..(، فِي َرْوُلوِع الَاعَّ

َواِة )6/2684رعَجُم اليباِء ) (4)  .(3/251(، َوإََِباُه الوع

َواِة )إَِبَ  (5)  .(2/295اُه الوع

َغـة للفُـُووز آَبـاِي ُ (6) ـِة النَّْحـِو َواللع  بِاسـِم:  .(223ص) الُبْلَغة فِي َتَواِجِم َأئِمَّ
ع
ُُوطِي ـ َوَقـْد َذَكـَوُه السع

يِ ) َُْبَوْيِه َعَلى الـُمَبوِّ  )اَاَِصاِر ِس
ِّ
ُوطِي َُُة الوَعاِة للسع  .(1/386(، ُينَظُو: ُبغ

بِن ِجنِّي ) (7)
ِ
 .(1/207الَخَصائُِص َّل
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َها َكثٌُِو رَِن الُعَلَماِء فِي َرَواِلَع  ََ ََاَق ُيوُي   َفهِذِه الوع
ِّ
ِلـي َُّـاَ  َوالوَّ َقٍة، َكأبِي َح ُرَاَفوِّ

(1)
 ،

اُح الرَِااِب، ََُّما ُشوَّ ٍب َلُه، َولرِنَّ  َوغُِوِهَما َوََّل س اِِه ََّل لَِاعصع ِة ُحجَّ ََاَصُووا ِسَُبَوْيِه لُِقوَّ َو

َُوا ُرقلِّديَن لِِسَُبَوْيِه يوَ   َغِة َلم َيُرو اِهَد ُهنَا: أ َّ ُعَلَماَء اللع ََّ ـِو ال اِِه َوالاَّفرع النََّظِو فِي ُحجَّ

َة َرا َذَهَب إِلُـِه َوَجَعَلـُه لِنَْفِسـِه  نُوا ِصحَّ َُقَّ ََاَصُووُه إَِّلَّ َبْعَد َأْ  َت فَُِها، َوَرا َياَفُعوا عنُه َوََّل 

 فِي هَذا الـَمْعنَى 
ِّ
ُِْه بَِرالٍم للخَفاِجي

َِْهي َرا َشَوْعُت فِ َحُُث َيُويع َعَلـى َرْذَهب ا، َورِْن ُهنَا ُأ

ُئُهم فِي َتْعِويِف الَراَلِم، َوَيُقوُل: ُِْوِه رَِن النعَحاِة َوُيعاِرُلُهم َوُيَخطِّ  ارَ  :هُ دع َح » ِسَُبَوْيِه َوَغ

ـرِ  عَ َقـوَ  اذَ إِ  ،ةِ ولَ عقُ مَ ـال وِف وُ الحُ  نَ رِ  اد  اعِ َص فَ  نِ ُْ فَ وْ َح  نْ رِ  مَ ظَ اَ اَْ    حع ِصـتَ  نْ مَّ
 نْ رِـ :وْ أَ  ،هُ نْـرِ

«ةُ ايَ فَ اإلِ  هِ ُلِ بِ قَ 
(2)

. 

ا َعَلـى َكـاَلِم  َغـِة، َكَمـا ُخولِـَف اْعاَِمـاي  ا رِـْن أرَبـاِب اللع َوهبَذا الاَّعِويِف ُيخالُِف َكثُِـو 

ِسَُبَوْيِه رِْن قَِبِ  أبِي َطالٍِب 
(3)

 اعاَِواَلُه بَِقْولِِه: 
ع
َُُويع الَخَفاِجي َ  اُل َقـُُ فَ » َف

ِ
  ْ إِ  :ٍب الِـطَ  يبِـل

  هِ ْج وَ  لىعَ  هِ يْ وَ ُبَ ِس  عن هُ وتَ كَ ذَ  ارَ  أوريَت  نَت كُ 
ِ
ـُح  الَفـ بـهِ  َّللِ دْ ساِ اَّل   ةَ جَّ

َ  ؛هِ ُْـفِ
ِ
 انَ ْسـلَ  اََّـل

 نَ ُِ حـويِّ النَّ  نَ رِـ هُ وَ ُْـغَ وَ  هِ يْ وَ بَ ُْ ِسـ اَُهـفِ  ُف الِ َخـَُ  مـاََّ إِ وَ  ،كَ دَ ْحـوَ  ةِ لَ أَ ْس مَ ـال هِ هذِ  يفِ  َك فُ الِ خَ َُ 

«هِ وِ ُْ غَ  و َ يُ  ُدُ فِ مُ ـال وَ هُ  المَ الرَ  أ َّ  ىلَ إِ  وابُ هَ ذَ  ينَ ذِ الَّ 
(4)

. 

 َرَع َتْعظُِِمِه الـَمْعُووِف لِِسـَُبَوْيِه َواعاِوافِـِه الــَمأُلوِف بِِعْلِمـِه، َفـوَض 
ْ
َوَكاَ  ابُن ِجنِّي

عاَِواَض فِي رسأَلِة الاَّقِديِم َوالاَّأخُِو َفَقاَل:
ِ
افُ وْ رَ  َس ُْ لَ  اهذَ   َّ إِ  :َت لْ قُ   ْ إِ فَ » هَذا اَّل  ىلَ إِ  وع 

 َشـ وَ ُهـ مـاََّ إِ وَ  ،ب اهَ ذْ َرـ هُ تْ أَ رَ  اهَ ََّ أَ  اهَ نْ عَ  اًُّ رِ حْ رَ  ََّل وَ  ِب وَ العَ 
ْ
 ،َّل  وْ َقـ هُ دَ َقـاَ اعْ وَ  هِ يْ وَ ُبَ ِسـ آهُ رَ  ءٌ ي



عاَِواَلاِت َعَلى سَُبَوْيِه فِي َشْوِح الَرافُِةِ  (1)
ِ
ا َلُه َبعُض اَّل  .َوُهَو أيض 

(2)  
ِّ
 .(32ص) ِسوع الَفَصاَحِة للخَفاِجي

 .ََّل َأْيِر ُ َرْن ُهوَ  (3)

(4)  
ِّ
 .(37ص) ِسوع الَفَصاَحِة للخَفاِجي



  

95 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى  

 وٌ اِلـَح  اهـذَ  نْ َعـ اَب وَ الَجـ  َّ إِ َفـ ،اهَ وِ ُْ غَ  ََّل وَ  ةِ لَّ العِ  هِ هذِ  يفِ  هُ وَ ُْ غَ  ََّل وَ  هِ يْ وَ بَ ُْ ِس  دُ لِّ قَ َُ  انَ ْس لَ وَ 

  بإذ ِ  اهذَ  يلِ يَ  اٍب بَ  يفِ  هُ وُ كُ ذْ نَ َس وَ  ،وُ َس يْ أَ  هِ ُْ فِ  َب طْ الخَ وَ  ،ُدٌ اِ عَ 
ِ
«اهلل

(1)
. 

ُس ِسَُبَوْيِه َوَيَوى ِعْصـَمَاُه، َأْو َلـم يـؤرِْن بِاَاَِقـاِيِه، َفَلـْم َيُرـْن  ْ ُيَقدِّ
َفإَِذا َكاَ  ابُن ِجنِّي

ــنْهُج  ــاَ  َر ، َوَك ــال  ــالِم أْص ــَذا الَر ــى بِه ــاِء َيْوَل ــَن الُعَلَم ــِوِهم رِ َُِّن َكَغُ ــِويِ َغ ــِة اللع مَّ
الَئِ

َُوا َيْبَحُثـوَ   ، َوَقـاَل َوَأَطـاَل، َبـْ : َكـا َعة  َرَع ُك ِّ َرْن َهـبَّ َوَيبَّ َُوا إِرَّ ِقَُن َلْم َيُرو الـُمَحقِّ

ا رِـَن الـ ـا َصـِحُح  لُِِ  َوالاَّعلُِِ  َفإَِذا َوَجُدوا لَِرالرِِه َوْجه  لُِِ  َقبُِلـوُه َوإَِّّل َفـاَل، َعِن الدَّ دَّ

ــَواِرِه: ــِة َأْس َر ــي ُرَقدِّ ــاِر ُِّ فِ ــُن اَلََب ــاُم اب ــاَل اإِلَر ــا َق ــفَ » َكَم ــذَ  دْ َق ــالرِ  اهــذَ  يف ِ ُت وْ َك  اِب َا

اكَ  ،(ةِ َُّ بِ وَ العَ  ارِ وَ ْس أَ )  ِبِـ: ومِ ُس وْ مَ ـال  دِّ قَ اَ مُ ـالـ نَ ُيِّ وِ ْحـالنَّ  ِب اهِ ذَ رَ  نْ رِ  ثُو 
 ،ينَ وِ خِّ أَ اَ مُ ـالـوَ  ُنَ رِ

 ،ُـ ِ لِ الغَ  اءُ فَ ِشـ هِ بِ  ُ  ُص حْ يَ  امَ بِ  اهَ نْ رِ  هِ ُْ لَ إِ  ُت بْ هَ ذَ  ارَ  ُت حْ حَّ َص وَ  ،نَ ُِّ ُِ وفِ الرُ وَ  الَبْصِوّيُنَ  نَ رِ 

«لُ ِ الدَّ  لىإِ  هِ لِّ كُ  َك لِ ذَ  يفِ  ُت عْ َج رَ وَ  ، ِ ُْ علِ الاَّ  ِح اِل وَ بِ  اهُ دَ عَ  ارَ  ايَ َس فَ  ُت حْ َل وْ أَ وَ 
(2)

. 

َق  رَُِن فِـي َوَقْد َصدَّ ؛ إِْذ َريَّ َعَلى َكثٍُِو رَِن الُعَلَماِء الــُمَاَقدِّ ِّ
َرَقاَلُه هَذا بَِاْطبُِِقِه الَعَملِي

َُْبَوْيهِ  ُِْه فِي َبْعِض آَرائِِهم َوَتْعلُِالتِِهم، َفِمـنُْهم ِسـ َرا َذَهُبوا إَل
(3)

. َفاإِلَرـاُم َلـم َيُرـْن َيْقَبـُ  

اَءهُ َكَما َعا-َقْوَل َواِحٍد رنُهم  لُِِ ، َوَصـِحٍُح رِـَن الاَّعلُِـِ ،  -َهَد ُقوَّ إََِّل َعْن َوْجٍه رَِن الـدَّ

ََُّن َلـُه  إَِذا َتَبـ ا لَِقْوِل َواِحـٍد َرْهَمـا َعـاَل َكْعُبـُه فِـي الُعُلـوِم، إَِّلَّ َوَلم َيُرْن ُهَو َوََّل َغُُوُه ُرُقلِّد 

ِح  لُِِ  الـُمَوجِّ ُِْه بِالدَّ ُة َرا َذَهَب إَل .ِصحَّ



 .(1/299الَخَصائُِص ) (1)

بِن الَََباِر ُِّ  (2)
ِ
َُِّة َّل  .(64ص) أسَواُر الَعَوبِ

بـِن الَََبـاِر ُِّ َعَلى َسبُِِ  الـِمَثاِل ُينَْظـُو: أسـَواُر  (3)
ِ
َُّـِة َّل ( فِـي الَبـاِب الَخـارِِس: )َبـاِب 64ص) الَعَوبِ

َُِة َوالجْمِع(، َو)ص
 .(، فِي َسَبِب َرْفِع الَخَبِو، َوفِي َرَواِلَع ُأْخَوى77الاَّثنِ
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ــِة  َُّ ــَواَءُهم َعَلــى الَعوب
ُُِّن َلــَك ُجــْوَم الَْعــَداِء َوافاِ ــ ْت ُتَب ــي َرــوَّ

اِ ــِة الَّ َفُرــ ع هــِذِه الَرثَِل

ُِْه الَفَلـُك، َوََّل  ُُْ  َوَجَوى َعَل ََُّه َساَل بِِه السَّ لِِه وَكَأ َوُعَلَمائَِها، َوُتْفِحُم الـُمَهنِْدَس فِي َتَقوع

َة إِ   الَعظُِِم.َحْوَل َوَّل ُقوَّ
ِّ
 الَعلِي

ِ
 َّلَّ باهلل

q 
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َواِة، َوَيْفَاِعـُ  الَقــْوَل  َهـاِت الـوع ــي َعَلـى ُتوَّ ُثـمَّ يـأتِي الَراتِـُب بـَأَراِجُِف الُغـَواِة، َوُيَوقِّ

َُُقوُل: ُاُه، َف
، َوُهـَو ُيَسـبُِّب اباَِعـاَي » َوَيْفَائِ َُّـة 

َُّـة  َوََّل َعْقالَِ ََا َلَُسـْت َرنْطِق َغِة ِعنْـَد قَواِعُد اللع

ُقو َ  ِب َعنَْها بَِمْن فُِِهُم الُمَاَفوِّ  .(16). ص: «الطعالَّ

َُذكُوُه فِـي كَِاابِـِه  ُة َرا َس ََ ََّـُه ُيسـاِعُدُه فِـي عـَدِم عْقَلنَـِة أُقوُل: َسُأتِي َرَعنَا ُرناَق َعَلـى أ

ا رِْن ِسَُما  َُِّة َوَظنَُّه َيلُِال  َعَلى َكالرِِه، إْ  َشاَء الَمْوَلى، َورِْن ُهنَا سأْذُكُو طَوف  َقَواِعِد الَعوب

ـَف َيِسـ ا ِعنْـدَ الَعْقَلنَِة َوالَمنْطِِق فِي َقَواِعِد النَّْحِو، ولرِْن قبَ  ذلِـَك أويع أْ  َاَوقَّ َكالرِـِه  ُو 

ِب  اباَِعـايَ  ُيَسـبُِّب  َوُهوَ )هَذا:  قـو َ  فِـُِهمُ  بَِمـنْ  َعنَْهـا الطعـالَّ ، َوَقـوَل َلـُه: جنـاَب (الُمَاَفوِّ

َواِ  فِي اباَِعـاِي أهلَِهـا رنَهـا بَِقـْدِر َرـا للسـَباِب  َغِة َوَعَدَرَها ََّل ُيَؤثِّ المهنِدِس إ َّ عقَلنََة اللع

َُِّة  َغـاِت ََّل َتملِـُك َقـواََُِن الَخاِرج َََوى َبْعَض اللع ََّنَا  رْن تأثٍُو َعلى اباَِعاِي النَّاِس عنَها؛ ل

، َوَرـَع هـَذا  َُّـة 
َهـا َقواِعـَد عقلِ إَّلَّ جمَلة  يِسَُوة  رنَها، فرَُف بأْ  ترـوَ  تِلـَك الَقواِعـُد ُكلع

ِسَُن َلهَ  رَُن بَِها َوُرَاَحمِّ ا َوََّل ُيْبِعُدُهم َعنَْهـا َشـيٌء، َولـم َيْبَاِعـُدوا عنَهـا ََِجُد أهَلَها ُرَاَمسِّ

ا، َفلِذلَِك كاَ  ُحرُمَك يا رهنِدُس  ا. ِشْبو  و 
ا َجائِ َُِّة ُحرم   َعَلى الَعَوبِ

اِـي  ََْت بَِسَبِب ُكـ ِّ هـِذِه المـؤاَرَواِت الَّ َُِّة الَفِصَُحِة َكا َفاباَِعاُي بعِض النَّاِس عِن الَعوب

ََا إلُهَ  ُْـِه َرْيـٌب، أشو
ٍو، َفهَذا َأْرٌو ََّل َيَاَخاَلُجنَا فِ ََا َعَلُِه ُرُووَر الَحاجِّ بَِواِي ُ ُرَحسِّ ا، َوَرَوْر

ٌُْب  ُِْه َع
َُِفـَض َعنَهـا  ؛َوََّل َيْعَاِوُلنَا فِ وِر، َو َهْت َعـْن َرَظـا ِّ الـزع لَ َّ َيََّلئَِلُه َخَوَجْت َوَتنَزَّ

ْقِم َوالَوْهم.  ُغَباُر السع

باَِعـاُي إَِلـى َعـَدِم ُحسـِن َتَعاُرـِ  َطالِبَُِهـا َرَعَهـا، َأْو: وَ 
ِ
رِْن ِجَهٍة ُأخـَوى َيْوِجـُع هـَذا اَّل

َاِوُك ُك ع هِذِه  َْ َ ا، َأْو: َي َُا َُِّة، َأْو: لَِعْجِز َبعِض الََساتَِذِة أح َراِس بَِسَبِب َبعِض الَمنَاِهِج الدِّ
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َ ا فِي إِْبَعاِي ا َُا َُاِء أح  تَعـاَلى الَْش
ِ
ُُو إَلى َشيٍء رِْن هِذِه الَمَسائِِ  بـإِذِ  اهلل َِ َُ َُِّة، َوَقْد  لَعَوبِ

َُِة.
 فِي البحاِث اآلتِ

ا َذَكـَو بعـَد هـَذا  ََْفَسـُه بنَفِسـِه، َلــمَّ ََـاَقَض  ِه أ َّ الَراتَِب  ولرِنَّ العَجَب رِْن ذلَِك ُكلِّ

ََُّه يرُمُن يف َعَدِم ): الَراَلِم ُرباشَوة  يوَ  أ ُِّ َفاِصٍ  َقائاِل   ؤاِل الَخارِِس، فإ ا َجواُب السع أرَّ

ــِة أْ  ُتــَؤيِّ َُ يوَرَهــا المطُلــوَب، بُنََمــا اســَاَطاَعْت لغُانــا الَعِويَقــُة  َُّ َغــِة العوب اســاِطاَعِة اللع

َو.. َِ  !.(َوالَجِمُلُة أْ  َتنَا

ََُّة الفُ  َْجـِ  َعـَدِم َعْقَلنَـِة َقَواِعـِدَها فِـي َفاَل أير ُ إَِذا َكاَ  النَّاُس َتَوُكوا الَعوب
ِ
ْصـحى ل

َََّهـا ََّل َتْملِـُك الَقَواِعـَد  َُْها، َرـَع أ َُُّة َوَأْقَبَ  النَّاُس َعَل َوِت الَعارِّ ََ رأ ُ الَراتِِب، َفلَِماَذا اََا

َُّة ؟! َُّة  َرنْطِِق
 َأْصال  َحاَّى َتُروَ  َعْقلِ

ا ِسَماُت الَعْقَلنَِة فِي الَعوَ  َرٍة َيِسَُوٍة:أرَّ َُِّة َفإلَُك َشُئ ا رِنَْها َرَع ُرقدِّ  ب

ََُّة، َوهـَذا َرـا َجَعـَ   َُّـَة َوالُُسـَس الــَمنْطِِق
َُِّة َتَاَواَفـُق َوالُُصـوَل الَعقلِ إِ َّ َقَواِعَد الَعَوبِ

َفِو بال ِقَُن َيْبَحُثوَ  فِي ِعَلِ  تِْلَك الَقَواِعِد َوالظَّ َُِّة َوَراَءَها، الُعَلَماَء الُمَحقِّ
ُمنَاَسَباِت الَعقلِ

ِذ ُ َراُروُه َوَظَفـُووا بِـهِ  َوَقْد َأْفَلُحوا فِي ذلَِك َوَأَصاُبوا َكبَِد الَحِقَُقِة فِي الَْرِو الَّ
(1)

، َفِمـْن 

ـوِّ ُهـَو  ِذيَن َخلَُّطوا النَّْحـَو بـالَمنْطِِق َوَبَحُثـوا َعـْن هـَذا السِّ َرـُة أُبـو هؤَّلِء الُعَلَماِء الَّ الَعالَّ

.
ع
اَِي رَّ ع بُن ِعَُسى الوع

 الَحَسِن َعلِي

:
ع
َهبِي ارَ  َكا َ » َقاَل عنُه الذَّ  يفِـ هُ َرـاَل كَ  ُج وِ خْ يُ  ا َ كَ وَ  ،ةِ َُّ بِ وَ العَ  اءِ مَ َس وَ  و ٍ نُ فُ  ةِ دَّ عِ  فِي أس 

 لِـعَ  وأُبـ ُـهِ فِ  اَل َقـ ىاَّ َح  ،ِق طِ نْ مَ ـالبِ  وِ حْ النَّ 
 
 ِسـارِ الفَ  ي

ع
ـالوع  هُ وُلـقُ يَ  اَرـ وُ ْحـالنَّ  ا َ َكـ  ْ إِ : ي  رَّ

 اَِ
ع
 ي



(1)  ََّ ا رِْن تِْلَك الِعَلِ  َوالمنَاَسَباِت َلِعَُفٌة َركَُِرٌة، َوَيعُلوَها َأَراَرُة الاََّرلعـِف؛ ل َهـا َوََّل َيْخَفى أ َّ َبْعض 

َُّـٌة، َفهـَذا الَقلُِـُ  ََّل َيـُويع الرَ   ِعَلٌ  َبْعَد الوُقوِع، َولرِـْن فِـي الُجمَلـِة ِعَلـٌ  َقِويَّـٌة ُرقنَِعـٌة َرنْطِِق
َّ
ثُِـَو الَعقلِـي

، َفاَل ِعْبَوَة بالنَّاِيِر، إِِذ الِعْبَوُة بالَعامِّ الَغالِِب  َّ
 .الَمنطِِقي
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ْ َش  هُ نْ رِ  انَ عَ رَ  َس ُْ لَ فَ 
ْ َش  هُ نْ رِ  هُ عَ رَ  َس ُْ لَ فَ  ،هُ ولُ قُ ََ  ارَ  النَّْحوُ َكاَ    ْ إِ وَ  ،ءٌ ي

«ءٌ ي
(1)

. 

ََابٌِت َعْن َخْوِلِه الَرثُِو فِي َرْبِط النَّْحِو بالـَمنْطِِق، َفهَذا  ِّ َعنُْه 
َيِجـُب َفَراَلُم الَفاِرِسي

َُّــٍة عنــُه، َكَمــا َفَعــَ   ِخــِه بَِمَباِحــَث َأجنَب َأْ  َيُرــوَ  َعَلــى َقــْدٍر ََّل ُيْفِســُد النَّْحــَو بَِســَبِب َتَلطع

ا فِـي هـَذا الَجاَِـِب، َفَلـْو َوَقـَف الَباِحـُث َعَلـى الُرُاـِب  َُْس َوِحُـد  ع َلـ
ـاَِي رَّ ، َفالوع ع

اَِي رَّ الوع

 الُمفَوَيِة للِعَلِ ، َأو: قَ 
ِّ
ـْوِح الَجـارِي ََ اِـي َتنَاَوَلـِت الِعَلـَ  َوالُمنَاَسـَباِت َك َوَأ فِي الُرُاِب الَّ

َُِّة 
ِذيَن َكاَ  َلُهم إِلَماٌم بالُعُلوِم الَعقلِ ُِْه َوالُرُاِب الُْخَوى للُعَلَماِء الَّ َُِة َوَحَواِش

َعَلى الَرافِ

ْت فِي هذَ  ْت َعُنُُه َوَسوَّ َغِة، َلَقوَّ  ا الَباِب.َرَع اللع

 َتَعاَلى فِي 
ِ
َُِّة، وَسُأتُُِرم بإِذِ  اهلل َفِمْن ُهنَا َأذُكُو َأْرثَِلة  َيِسَُوة  َعَلى َعْقَلنَِة َقَواِعِد الَعَوب

ْجوِ )كَِااِب  ََّ َُْما الَعْقَلنَـِة إَِلـى  (َرْفِع ال ـُم ِسـ ُْـِه، َورِـْن ُهنَـا ُاَقسِّ َأْكَثُو رِْن ذلَِك َوَتِقُفوَ  َعَل

صطاِلَحاِت )ُِْن َوُهَما: قِْسمَ 
ِ
ََُهَما:، (َعْقَلنَُة الَقَواِعدِ )، وَ (َعْقَلنَُة اَّل َُا ُُْرْم َب  َفإَِل

بِيَِّ  فِ  اْصطِقَااتَِها: َْ  َعْقَلنَُ  الَع

ُب رِْن ُرْطلِِقـي هـِذِه  ََُّما النَّْحَو َيَاَعجَّ َُِّة َوََّل س إ َّ النَّاظَِو فِي اْصطاِلَحاِت ُعُلوِم الَعَوب

 
 
َدِة الَواِرَيِة فَُِها، َحُُث ُيوَجُد َتَواُبٌط َواقِِعي الَْلَقاِب َوالَْسَماِء َعَلى تِْلَك الُُروِر الـُمَقعَّ

ََّلِت َعَلى َعْقَلنَِة    َقِو ُ  َرِصٌُن بَُن اَلْلَفاِظ َوَحَقائِِقَها، َوهَذا بَِحدِّ ذاتِِه رِْن َأَيلِّ الدَّ
َعقلِي

َغِة  ٍة:هِذِه اللَّ تَِها، َوفِي ذلَِك َأْلِوُب َبعَض الَْرثَِلِة الُسَُوِة َعَلى ََِقاٍط ِعدَّ ِة َوُقوَّ  الَعْبَقِويَّ



(1) ( 
ِّ
هبِي  رذكوٌر فِي: ُرعَجـم اليبـاِء )27/83َتاريُ  اإلسالِم للذَّ

 
(، 4/1826(، َوَكالُم أبي علي

 .(21/248والَوافِي بالَوَفُاِت )
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اِبيَُّ   اسُمَها  َوَرْسُمَها  َوَوْضُعَها: َْ َكاُ  اإِلع َْ ً : الَ   َأوَّ

ــ َُّ
ــالُحُووِف الِهَجائِ ــاِت ُوِلــَعْت للنعْطــِق ب ــُُرْم أ َّ الَحَوَك ــي ََّل َيْخَفــى َعَل ــا فِ َََّه ِة؛ لَ

ـوَّ بَِقْولِـِه: ا هـَذا السِّ ُِّنـ  ـا الَحَوَكـَة َوُرب ف  اِز ُع ُرَعوِّ نٌَة َكَمـا َقـاَل اإِلَرـاُم الـوَّ
َ َّ » الَْصِ  ساكِ

ِ
 ل

ْوِت  َعنِ  ِعَباَرةٌ  اْلَحَوَكةَ  ِذ ُ الصَّ ظُ  َيْحُصُ   الَّ ظِ  َبْعدَ  بِهِ  الاََّلفع «بِاْلَحْوِف  الاََّلفع
(1)

. 

َََّهــا َرعُلوَرــٌة َلــَدى الَجِمُــِع َوِهــي ُرنَْحِصــَوٌة فِــي َأْرَبــٍع:  ــُة َفإِ َُّ ــا الَحَوَكــاُت اإِلْعوابِ َأرَّ

ــُرو ِ ) ِة، َوالَفْاَحــِة، َوالَرْســَوِة، َوالسع ــمَّ ــْن ُحــُووِف الـــَمدِّ (الضَّ َُوا َأَخــُذوَها رِ ، َوَقــْد َكــا

:
ْ
ُِْن َكَما َقاَل ابُن ِجنِّي :ِهـوَ  ،نِ ُْ اللِّـوَ  دِّ مَ ـالـ وِف وُ ُحـ اُض َعـبْ أَ  اِت كَ وَ الحَ  أ َّ  مْ لَ عْ اِ » َواللِّ

َ
 ي

 ،الٌث َثـ اُت َكـوَ الحَ  َك فرـذلِ  ،ةٌ َثـاَل ثَ  ووَف الُحـ هِ هـذِ  أ َّ  اَمـرَ فَ  ،(اوُ الـوَ وَ  اءُ الَُ وَ  ،ُف لِ الَ )

 هِ وَ 
َ
َُـ بعـُض  ةُ وَ ْسـالرَ وَ  ،ِف لِـالَ  ُض ْعـبَ  ةُ َحـاْ الفَ فَ  ،(ةُ مَّ والضَّ  ،والرسوةُ  ،ةُ حَ اْ الفَ ) :ي  ،اءِ ال

ـ َف لِـالَ  :ةَ اَحـالفَ  و َ مع َسـيُ  نَ ُِ حـويِّ النَّ  ورُ دِّ َقـاَ رُ  كا َ  وقدْ  ،اوِ الوَ  بعُض  ةُ مَّ الضَّ وَ   ،غُوةَ الصَّ

َُ  :ةَ وَ ْس الرَ وَ  ـ اءَ ال ـوَ  ،ةَ ُوَ غِ الصَّ ـ اوَ الـوَ  :ةَ مَّ الضَّ ةَ غُوَ الصَّ
(2)

 كـاِت وَ الحَ  أ َّ  علـى َك لع يـدُ وَ  .. 



 .(1/56الاَّفِسُُو الَربُُو ) (1)

َوَقــْد َخــاَلَف فـِـي ذلـِـَك بعــُض ُعَلَمــاِء النَّْحــِو َوَقــاُلوا إ َّ هــِذِه الُحــووَف َرــأُخوَذٌة رـِـَن الحَوَكــاِت  (2)

: اْخَاَلـَف النَّحويعـوَ  يف الَحوكـاِت الـثَّالِث:  ُه َلـِعٌُف، َكَمـا َقـاَل اإِلَرـاُم ابـُن الَجـَزِر ُِّ الثَّالِث، َولرِنَـّ

ِة والَرسوِة َوالفاَحةِ  مَّ َُـاِء؟، الضَّ ُِْن الثَّالَثِة: الَلِِف َوالَواِو وال  رأُخوذٌة رْن ُحووِف الـَمدِّ واللِّ
َ
، َهْ  ِهي

ُِْن رأُخوَذٌة رَِن الَحَوَكاِت؟  َأْو: ُحووُف الـَمدِّ َواللِّ

ُة رِ  مَّ َن الَواِو، َوالرسوُة رَِن فقاَل أكثُو النعحاِة: إِ َّ الَحَوكاِت الثَّالَث رأُخوذٌة رَِن الُحُووِف الثَّالثِة، الضَّ

َُاِء، والفاحُة رَِن الَلِِف   .ال

ا رـأُخوٌذ  رنَاُه رِْن َقْوِل َرْن َقاَل: إ َّ الُحـووَف َقْبـَ  الحوَكـاِت، َوالثَّـاَِي أبـد  وا على ذلَِك بَِما َقدَّ واْسَاَدلع

ِل رِنَ  ُل َأْصٌ  َلُه، وَّل يُجوُز َأْخُذ الَوَّ ِل، والَوَّ ا رَِن الـَمعُدومِ  رَِن الَوَّ ََُّه َيِصُُو رأُخوذ   .الثَّاَِي؛ لَ

 َأْصـُ  اإِلْعـَواِب 
َ
اِـي ِهـي َُاَء رِـَن الَرـالِم بِالَحَوَكـاِت، الَّ ا َلم ُتْعـِوْب َأْشـ ا َأ َّ الَعَوَب َلـمَّ وا أيض  ، َواسَاَدلع

ََْحوُ  اِي ُأِخَذِت الَحَوكاُت رِنْها، وذلَك  ََْحُو الَْسـَماِء  َأْعَوَبْاُه بِالُحووِف الَّ الم، َو َُِة َوالَجْمِع السَّ
ِ = الاَّْثن
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ََّ  ،ووِف الحُ  ههذِ لِ  بعاٌض أَ  ـ ُف وْ الَحـ اهَ دَ ْعـبَ  َث دَ َحـ نَّ هُ نْ رِـ ة  دَ اِحـوَ  َت عْ بَ ْش أَ  ياَ رَ  َك أ   ُذِ الَّ

 هِ 
َ
 ،ٌف لِـأَ  اهَ دَ ْعـبَ  ْت ثَ دَ َحـ اهَ اَ عْ بَ ْشـأَ   ْ إِ  َك ََّـإِ فَ  ،(وٍ ْمـعَ ) نِ ُْ َعـ ةِ َحـاْ فَ  وُ ْحـََ  َك وذلِـ ،هُ ُض عْ بَ  ي

ـََ  اهَ اَ عْ بَ ْشـأَ   ْ إِ  ،(ٍب نَـعِ ) عـُنِ  ةُ وَ ْسـكَ  َك وكذلِ  ،(اروعَ ) :َت لْ قُ فَ   ،ةٌ نَ اكِ َسـ اءٌ َيـ اهَ دَ ْعـبَ  ْت أَ ََ

ـَْ َلَ  اهَ اَ عْ بَ ْشـأَ  وْ لَ  ،(وَ مَ عُ ) نِ ُْ عَ  ةُ مَّ َل  َك لِ وكذَ  ،(بُنَ عِ ) :ُك قولُ  َك لِ ذَ وَ   ااو  وَ  اهَ دَ ْعـبَ  َت أْ ََ

«(ورَ وْ عُ ) :َك لُ وْ قَ  َك لِ وذَ  ،ة  نَ اكِ َس 
(1)

. 

َكاِ  َوبَِداَيُ  ِعْلِ  النَّ ِو: َْ ُ  َوْضِع هِذِ  الَ   ِقَلَّ

ََّـُه  ََْباِر ُِّ أ ع َعِن اإِلَراِم ابِن الَ
اَِي  َرـةَ وِ ِعرْ  َأُبـو نَاثَ َحـدَّ » :َقـاَل َذَكَو اإِلَراُم ُأُبو َعْمٍوو الدَّ

  َقاَل  :َقاَل 
ع
  دَ ُْـبَ عُ  ُب ْطُلـيَ  ،ِزَيـايٍ  إَِلى -- ُرَعاِوَيةُ  َب اَ كَ  :اْلُعْابِي

ِ
ـا -هُ اْبنَـ- اهلل  مَ دِ َقـ َفَلمَّ

ُْهِ  ُْهِ  َب اَ َوكَ  ِزَيايٍ  إَِلى هُ يَّ َفوَ  !نُ حَ لْ يَ  َفَوَجَدهُ  هُ مَ َكلَّ  َعَل  دِ ُْـبَ عُ  ُ  ْثـرِ أَ  :َوَيُقوُل  فُِهِ  هُ ورُ لُ يَ  ااب  اَ كِ  إَِل

 
ِ
 دْ َقـ اْلَحْمـَواءَ  َهـِذه إِ َّ  يِ وَ ْسـاْلَ  َأَبـا َيـا :َفَقـاَل  ،يِ وَ ْسـاْلَ  بـيأَ  إَِلـى ِزَيايٌ  َث َفبعَ  ؟!عُ ُْ ِض يَ  اهلل

ــ ْت دَ َســفْ أَ وَ  ْت وَ ُثــكَ  ُْئ   َت عْ َلــوَ  َفَلــوْ  ،اْلَعــَوِب  نِ ُســلْ أَ  نْ رِ ــهِ  ُح لِ ْصــيُ  اَشــ ــاُس  بِ  مُهــَكاَلرَ  النَّ

  اَب اَ كِ  بِهِ  و َ بُ وِ عْ يُ وَ 
ِ
 .َسَأَل  َرا إَِلى ِزَيايٍ  إَِجاَبةَ  ِوهَ َوكَ  ،يِ وَ اْلْس  َأُبو َذلِك َفأبى ،َتَعاَلى اهلل

ُْئ   أْ وَ اقْ َفـ َك بِـ وَّ َرـ اَفـإِذَ  يِ وَ ْس اْلَ  بيأَ  َطِويِق  فِي دْ عُ اقْ  :َلهُ  َفَقاَل  ال  ُج رَ  ِزَيايٌ  هَ جَّ َفوَ   نَ رِـ اَشـ

ا !َذلَِك  َ  عَ َففَ  ،فُِهِ  نَ حْ اللَّ  دِ مَّ عَ تَ وَ  اْلُقْوآ ِ   :َفَقاَل  هُ تَ َصوْ  ُ  ُج الوَّ  عَ فَ رَ  يِ وَ ْس الَ  َأُبو بِهِ  وَّ رَ  َفَلمَّ

وِ ـالْ  نَ رِ  ءٌ  ُْ َبوِ  اهللَ  َأ َّ ] َْ   هُ َوْج  زَّ عَ  :َوَقاَل  يِ وَ ْس اْلَ  َأُبو َذلَِك  مَ ظَ عْ اَ اْس فَ  [!هِ َوَرُسولِ  نِ ُْ كِ ُم
ِ
 اهلل

 َت َسـَألْ  َرـا إَِلـى َأَجْبُاَك  دْ قَ  َهَذا َيا :َفَقاَل  ِزَيايٍ  إَِلى هِ رِ وْ فَ  نْ رِ  َرَجعَ  مَّ ثُ  .هِ لِ َرُسوْ  نْ رِ  أَ وَ بْ يَ  َأ ْ 



اِي ُأِخَذِت  = ا َلم ُيْعِوُبوا هَذا بِالَحَوَكاِت َأْعَوُبوُه بِالُحُووِف الَّ ََُّهم َلـمَّ اَِّة، َقاُلوا: َأََّل َتَوى َأ الَحَوَكاُت السِّ

  .«رِنَْها
ِ
 .(79ص) بِن الَجَزِر ُِّ ُينَْظُو: الاَّمِهُُد فِي ِعْلِم الاَّجِويِد َّل

(1) ( 
ْ
بِن ِجنِّي

ِ
 .(34-1/33ِسوع َصنَاعِة اإِلعَواِب َّل
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 َفاْبَعْث  اْلُقْوآ ِ ِب اوَ عْ إِ بِ  أَ دَ بْ أَ  َأ ْ  َوَرَأْيَت 
ّ
 .ال  ُج رَ  َثاَلثُِنَ  إَِلي

 اْخَاـارَ  َحاَّى رِنُْهم يْخَاارُ  ْل زَ يَ  مْ لَ  مَّ ثُ  ََوة  عَ  يِ وَ ْس اْلَ  َأُبو رِنُْهم َفاْخَاارَ  ِزَيايٌ  مهُ وَ َض ْح أَ فَ 

ُْسِ  دِ بْ عَ  نْ رِ  ال  ُج رَ   ُت ْحـاَ فَ  اَفـإِذَ  ،ايِ دَ مِ ـال  َ وْ لَ  ُف ُيَخالِ  اغ  بْ َص وَ  َف حَ ُمْص ـالْ  ُخذِ  :َفَقاَل  اْلَق

 اَ فَ َش 
َّ
 ،اْلَحـْوِف  ِب َجاَِ  إَِلى ةَ طَ قْ النع  َفاْجَع ِ  امَ هُ اُ مْ مَّ َل  اَوإِذَ  ،اْلَحْوِف  َق َفوْ  َواِحَدة   طْ قَ اَْ فَ  ي

ُْئ   ُت ْعـبَ اتَّ  َفـإِ ِ  ،هِ َأْسَفلِ  فِي ةَ طَ قْ النع  َفاْجَع ِ  امَ هُ تُ وْ سَّ كَ  اَوإِذَ  ة  نَـّغُ  اِت َكـوَ الحَ  َهـِذهِ  نْ رِـ اَشـ
(1)

 

«نِ ُْ اَ طَ قْ َُ  طْ قَ اَْ فَ 
(2)

. 

ََُهم َأْخَوُجوا الَحَوَكاِت رِـْن  ْلنَا هَذا الَوْلَع َلَوَأْينَاُه ُيَوافُِق الَعْقَ  َوالـَمنْطَِق لَ َفَلْو َتَأرَّ

َََقْلنَا َكاَلَرـُه، َورِـْن َجاَِـٍب آَخـَو َفـإِ َّ إِْطـالَق  ْ َو
ِجنِْس الُحُووِف َكَما َذَكَو ذلَِك ابُن ِجنِّي

َفَااِ  ِعنْـَد الََسماِء ُيَوافُِق  ََّ ََبََّه إَِلى ذلَِك أُبو الَْسَوِي َحُُث ال ُِْن َكَما  َفَا ََّ النعْطَق َوَحاَلَة ال

ُِْن، َوِعنْـَد الَرْسـَوةِ  ُِْن، َوِعنَْد الَفـْاِح َرْفُاـوَحَا ِة َتُروُ  َرْضُموَرَا مَّ  (الَخْفَضـةِ )النعْطِق بالضَّ

ُروِ  َسا ُِْن، َوِعنَْد السع بِنََة الُْوَلـى رِـْن هـَذا الِعْلـِم َرْخُفوَلَا ََْعِوُف َأ َّ اللَّ ُِْن، َفبِذلَِك  نََا
كِ

.
ِّ
 الَعْقلِي

ِّ
َُاِس الـَمنْطِِقي  َكاَ  َعَلى الِق

َة بَِقْولِِه:  هِذِه الِعلَّ
ع
اِجي جَّ ـكُ  فـعَ الوَّ  وابُ َس نَ فَ » َوَقْد َأْوَلَح اإِلَراُم أُبو الَقاِسِم الزَّ  ىَلـإِ  هُ لَّ

 ،ىَلـعْ الَ  ىَلـإِ  َ  فَ ْسـالَ  هُ َرـنَ َح  عُ َفـوْ يَ  ةِ ورَ ضمُ مَ ـالـ ةِ َمـلِ بالرَ  مَ لِّ رَ اَ مُ ـالـ  َّ لَ  ؛عِ ْفـالوَّ  ةِ كَ وَ َح 

ـيْ أَ  اور  ُس وْ رَ  ةٍ كَ وَ َح  وِ ُْ غَ بِ  هُ نْ رِ  ا َ كَ  ارَ  َ  ُجعِ وَ  ،هِ ُْ اَ فَ َش  نَ ُْ بَ  عُ مَ جْ يَ وَ  ََّ  ةِ َكـوَ الحَ  ةِ مَ ِسـبِ  اض   هـال



 .َيْقِصُد بالُغنَِّة الاَّنِْوينَ  (1)

(2)  
ِّ
اَِي ََْقِط الـُمَصاَحِف للدَّ بِن الَََباِر ُِّ 4ص) الـُمحَرُم فِي 

ِ
َُْزَهُة الَلِبَّاِء َّل (، َوَتاِريُ  20ص) (، َو

 (، 25/193ِيَرََق )
ِّ
ُُوطِي َُِّة للسع (، َوَرا َبْعـَدَها، َتَرلَّـَم أهـُ  الِعْلـِم 36ص) َوَسَبُب َوْلِع ِعْلِم الَعَوبِ

ةِ   .فِي ُثُبوِت الِقصَّ

اِشِدْيَن. ُُْح أ َّ َوْلَع الَقَواِعِد َكاَ  فِي َعْصِو الُخَلَفاِء الوَّ ِح : َوالصَّ ع
ُُْخنَا الَبْوزَِجي  َقاَل َش
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 هِ 
َ
 ى،لَ عْ الَ  نَ رِ  َ  فَ ْس الَ  هُ رَ نَ َح  نُ ُْ بِ ُُ فَ  ،اهُ فَ  ُح اَ فْ يَ  ةِ وبَ ُص نْ مَ ـال ةِ مَ لِ الرَ بِ  مُ لِّ رَ اَ مُ ـالوَ . ُ  ْص الَ  ي

ُُبُِنُ  ََـإلبَ  هُ بَ َصـََ  دْ قَ  هُ ََّ أَ كَ  هِ ُْ لَ إِ  وِ اظِ للنَّ  َف ـأَ وَ . هِ بِ احِ َصـ نْ َعـ امَ هِ دِ َحـأَ  ةِ ا َ مِّ ُسـ اَمـََّ إِ فَ  وع الَجـ ارَّ
 ي

 ىلَ إِ  هُ لُ ِص وْ اُ فَ  اهَ لَ بْ قَ  ارَ  وع جُ تَ  ةَ ارَّ الجَ  وَف وُ الحُ  أ َّ  َك وذلِ  ،ةُ افَ اإلَل  وِّ الجَ  ىنَ عْ رَ  ل َّ  ؛َك لِ ذَ بِ 

 اُل مَ ـالـ) :َك وكـذلِ . دٍ ْيـزَ  ىلَ إِ  كَ ورَ وُ رُ  ْت لَ َص وْ أَ  اءُ البَ فَ  ،(دٍ يْ زَ بِ  ُت رْ وَ رَ ) :َك لِ وْ قَ كَ  اهَ دَ عْ بَ  ارَ 

  دِ بْ عَ لِ 
ِ
 .مْ هِ ُوِ ِس فْ تَ وَ  نَ ُيِّ وِ ْص البَ  ُب هَ ذْ رَ  اهذَ ،(دٍ يْ زَ  المُ غُ  اهذَ )وَ . (اهلل

ــ اهُ مَّ َســ نْ َرــوَ 
مهُ نْ رِ

(1)
ــ، وَ  ــفْ َخ  نَ ُُِ وفِ الُرــ نَ رِ ــ ،اض  ــفَ  مهُ ََّ إِ َف ــالوَّ  ُوِ ِســفْ تَ  وَ ْحــََ  وهُ وُ سَّ  عِ ْف

  واالُ قَ فَ  ؛ِب ْص النَّ وَ 
ِ
 .نِ ُْ اَ هَ الجِ  ىدَ ْح إِ  لىإِ  هِ لِ ُْ رَ وَ  ،هِ بِ  ِق طْ النع  دَ نْ عِ   ِ فَ ْس الَ  ِك نَ الحَ  اضِ فَ خِ َْ َّل

ـ ُت ْرـزَ َج ) :اُل َقـيُ . عُ ْطـالقَ  هُ لُ ْصـأَ فَ  مُ زْ الجَ  ارَّ أَ وَ  ََّ  ال
ْ
 ،هُ ُتـذْ ذَ َج وَ ، هُ ُتـوْ اَ بَ وَ  ،هُ ُاـرْ ذَ َج وَ  ،ءَ ي

 نِ َعــ ةِ َكـوَ الحَ  عُ ْطـقَ  مِ زْ الَجــ ىنَـعْ رَ   َّ أَ َرـفَ . دٍ اِحـوَ  ىن ــعْ مَ بِ  :ُت ْعـطَ قَ وَ  ،هُ اُ لْ َصـفَ وَ  ،هُ اُ مْ لَ َصـوَ 

«هُ لُ ْص أَ  اهذَ  ،ةِ مَ لِ الرَ 
(2)

. 

ََـصَّ َعَلـى ذلِـَك فِـي َوَقْد   فِي ذلِـَك َكَمـا 
َّ
وتِي ا اعَاَبَو الـَمْخَوَج الصَّ َُْبَوْيِه أيض  َكاَ  ِس

: َ ِهـوَ ؛ ةِ َُّـبِ وَ العَ  نَ رِ  مِ لِ الرَ  وِ اِخ وَ أَ   ُارِ جَ رَ  اُب بَ  اهذَ » كَِاابِِه َقائاِل 
ةِ َُـاَِ مَ ثَ  ىَلـعَ   ُوِ ْجـتَ  ي

(3)
 

 .ِف قْ الوَ وَ  وِ ْس الرَ وَ  مِّ الضَّ وَ  ٍح اْ الفَ وَ  ،مِ زْ الجَ وَ  عِ فْ الوَّ وَ  وِّ الجَ وَ  ِب ْص النَّ  ىلَ عَ : ارٍ جَ رَ 

  نَّ هُ عُ مَ َيجْ  ةُ َُ اَِ مَ الثَّ   ُارِ جَ مَ ـال هِ هذِ وَ 
 يفِـ ُح اْ الَفـوَ  ُب ْصـالنَّ فَ : ٍب وُ ْلـأَ  ةُ عَ بَ رْ أَ  ظِ فْ اللَّ  يفِ

 مُ زْ الجَ وَ  ،مع الضَّ وَ  عُ فْ الوَّ  َك لِ كذَ وَ  ،دٌ احِ وَ  ٌب وْ َل  هِ ُْ فِ  وُ ْس الرَ وَ  وع الجَ وَ  ،دٌ احِ وَ  ٌب وْ َل  ظِ فْ اللَّ 

«ُف قْ الوَ وَ 
(4)

. 



ُُِّنَ َأ ُْ: رَِن الَبْص  (1)  .ِويِ

(2)  
ِّ
اِجي جَّ  .(94-93ص) اإِلْيَضاُح فِي ِعَلِ  النَّْحِو للزَّ

َُِة َأْقَساٍم باعاَِباِر َحاَلَاِي اإِلْعَواِب َوالبِنَاِء، َوالثعُبوِت َوالاَّجِويدِ  (3)
 .َتْقِسُُمُه َعَلى َثَماَِ

 .(1/13)الرِااُب لسَُبَوْيِه  (4)
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َُْس هَذا َفَحْسُب، َبْ : َبَحُثوا فِي َرْسِم هِذِه الَحَوَكاِت َوَرْوقِِعَها فِي الرَِااَبـِة، َوأ َّ  َوَل

َق لِهـَذا الــَموُلوِع اإِلَرـاُم َأُبـو  لُِِم، َكَمـا َتَطـوَّ ا َلُه َحظ  رَِن الـَمنْطِِق السَّ َعْمـٍوو هَذا أيض 

 َوَقاَل:
ع
اَِي  نَ رِـ ةِ حَ اْ الفَ  عُ ِل وْ مَ فَ  ؛ةٌ مَّ َل وَ  ،ةٌ وَ ْس كَ وَ  ،ةٌ َفْاحَ  :َثاَلٌث  اِت كَ وَ الحَ   َّ أَ  اْعَلمْ » الدَّ

َ  ؛َأْعاَلهُ  اْلَحْوِف 
ِ
َ  هُ َأْسـَفلُ  رِنْـهُ  ةِ وَ ْسـالرَ  َوَرْوِلـعُ  ،ُرْسَاْع ٍ  اْلَفْاَح   َّ ل

ِ
 ،   فِ اَ ْسـرُ  وَ ْسـاْلرَ   َّ ل

َ  هُ ارَ رَ أَ  :َأوْ  ،هُ طُ َوَس  رِنْهُ  ةِ مَّ الضَّ  َوَرْوِلعُ 
ِ
 ةَ وَ ْسـالرَ وَ  ،هُ اَل ْعـأَ  فِـي ْت لَ َصـَح  امَّ ـَلـ ةَ حَ اْ الفَ   َّ ل

«ةِ مَّ للضَّ  اع  ِل وْ رَ  َفَصارَ  هُ طُ َوَس  َى قِ بَ  وِ ْس اْلرَ   ِ فع َس تَ وَ  ِح اْلَفاْ  ءِ اَل عْ اِ اْس   ِ ْج لَ  هِ َأْسَفلِ  فِي
(1)

. 

 َثانًِيا: اْصطَِقُ  الَفاِعِل َوالـَمْفُعوِل:

َََوى الَفاِعـَ  َيُقـوُم بالِفْعـِ   ََّنا  ا؛ ل ُِْن َيَاَطاَبَقاِ  َرَع الَواقِِع َتَمار  صطاِلَح
ِ
إ َّ هَذيِن اَّل

صـطاِلِح الــَموُلوِع َلُهَمـا، وهـَذا رِـْن َقبُِـِ  الَعقْ 
ِ
ُْـِه الِفْعـُ  َكاَّل َلنَـِة َوالـَمْفُعوُل َوَقَع َعَل

ا. َُِّة َتَمار   َوالَواقِِع

َغـاِت الُْخـَوى  ُِْن َيْسـَاْخِدُرُهَما َأْصـَحاُب اللع صـطاِلَح
ِ
ُيْمرُِن َأْ  ُيَقاَل: إ َّ هـَذيِن اَّل

 ََّ َََعْم َصِحٌُح؛ لَ ِة َوالَعْقَلنَِة. َفنَُقوُل:  َُِّة َحاَّى ُيَدلَّ بِِهَما َعَلى الُقوَّ ُِْن بالَعَوب َُْسا َخاصَّ نَا َوَل

َغـاِت الُْخـَوى، َولرِـنَّ  ُِْن فِـي َبعـِض اللع ُِْن، َرـذكوَرْيِن ُرَاـَداَوَل صـطاِلَح
ِ
ََِجُد هَذيِن اَّل

ــْن ِجَهــِة َفْضــِ  اإِليَجــاِي َوَســْبِق  ــٌه رِ ــْ : ُروجَّ ــْن هــِذِه الِجَهــِة، َب
ــا رِ ه  الَرــالَم َلــَُس ُروجَّ

ــَاْخَدرَ  ــُد ُلَغــة  اس ََِج ََّنَــا ََّل  صــطاِلِح؛ ل
ِ
ــا رِــَن اَّل ــِة، َفهــَذاِ  َوغُُوُهَم َُّ ْاُهَما َقْبــَ  الَعَوب

َُِّة َوالاَّقنُِِن َلَها  َُِّة؛ َوالُجُهوُي لَِضْبِط َقَواِعِد الَعَوب صطاِلَحاِت َسَبَق إِلُِهَما ُعَلماُء الَعَوب
ِ
اَّل

ََْعَلُم، َوَلَُسْت ُهنَاَك ُلَغةٌ  َرْت َعَلى َسائِِو اللعَغاِت، َعَلى َرا  َُّـِة فِـي  َتَقدَّ َرْت َعَلـى الَعَوبِ َتَقدَّ

ُْنِ 
ُِْد َوالاَّْقنِ الاَّْقِع

(2)
 ، َواهلُل َتَعاَلى َأعَلُم.



  الـُمحَرُم فِي (1)
ِّ
اَِي  .(42ص) ََْقِط الـُمَصاَحِف للدَّ

َم َعَلـى َسـائِِو اللعَغـاِت َوبَْعـَدَها َتـأتِ  (2) َُِّة َتَقـدَّ : إِ َّ َوْلَع الَقَواِعِد فِي الَعَوبِ ع
    = ي اللعَغـةُ َقاَل َشُُْخنَا البَوزَِجي



  

105 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى  

:ِ َْ  َثالًِثا: اصطِقَاا   ُأْخ

َُِّة اصطاِلَحاٍت َكثَُِوة  ََّل ُتوَجُد فِي اللعَغاِت الُْخَوى، َأو: ُيوَجُد َقلُِـٌ   ََِجُد فِي الَعَوبِ

ــْن بــاخااِل ــا َولرِ ــا رِنَْه ــُ  َعْقَلنَاَِه صــطاِلَحاُت َيلُِ
ِ
ــِة، وهــِذِه اَّل َُ ـــَمْعنَى َوالَماِه ــي ال

ٍف فِ

ــي:  ــْو فِ ــى َســبُِِ  الـــِمَثاِل ُاَُظ ــِع، َفَعَل ــَع الَواقِ ــا َر ــَدِل، َوالَحــاِل، )بَِاَطاُبِقَه الَعْطــِف، َوالَب

، الــُمْعوَ  َُاٍ ، َوالَجارِـِد، َوالــُمََاقِّ ساِْثنَاِء، َوَعْطِف َب
ِ
، َورِـْن َجاَِـٍب (ِب، الــَمْبنِي..َواَّل

َُْهـا َأْسـَماٌء  صـطاِلَحاِت وُأْطلَِقـْت َعَل
ِ
ُأ رِْن هِذِه اَّل ََ اِي َتنْ ا فِي الَْقَساِم الَّ آَخَو اَُظْو أيض 

ــا، كــأَواِع الَبــَدِل:  َبــَدُل )وَ ، (َبــَدُل َبْعــٍض رـِـْن ُكــ   )وَ ، (َبــَدُل ُكــ   رـِـْن ُكــ   )ُأْخــَوى أيض 

ســاِْثنَاِء، كـــ: (الَغَلــطِ 
ِ
ــُأ رِــَن اَّل ََ اِــي َتنْ ــامِّ )، َأْو: َكــالَََواِع الَّ ســاِْثنَاِء الاَّ

ِ
ســاِْثنَاِء )وَ  (اَّل

ِ
اَّل

غِ  ََا َّل ُأِريُد (الـُمنَْقطِعِ )وَ  ،(الـُماَِّص ِ )، وَ (الـُمَفوَّ ِة، َفأ صطاِلَحاِت النَّحويَّ
ِ
. َوإَِلى آِخِو اَّل

ُُمرِـ صـطاِلَحاِت ُعَلَمـاِء َأْ  ُأطَُِ  َعلُُرْم ُهنَـا، َف
ِ
ُجـوُع إَلـى الــَمْعنَى اللعَغـِو ُ َّل نُُرم الوع

ِّ َحاَّـى ُتـْدِرُكوا َرـَدى 
صـطاِلِحي

ِ
َغـِو ُِّ َوالــَمْعنَى اَّل َُوا بـَُن الــَمْعنَى اللع النَّْحِو، ُثـمَّ َقـاِر

صطاِلَحاِت 
ِ
َُِّة َوالَعْقَلنَِة فِي هِذِه اَّل الَواقِِع

(1)
. 

بِيَّ  َْ وِعَها:َعْقَلنَُ  الَع ُْ  ِ  فِ  ُأُصولَِها َوُف

ـَدة   َُّـة  ُرَجسَّ ـة  َوَواقِِع ـا، َيـَوَى َعْقَلنَـة  َتارَّ َُّـِة ُأُصـوَّل  َوُفُووع  إ َّ النَّاظَِو فِي َقَواِعـِد الَعَوبِ

ـِة ُلَغـٍة  َ ا َأْ  ُيوَجَد رِْثُلَهـا فِـي َأيَّ َُا عِب َأْو: رَِن الـُمسَاِحُِ  َأح فَُِها، بحُُث َيُروُ  رَِن الصَّ

ِة، َفِمـْن ُهنَـا  ُأْخَوى رَِن اللعَغاِت، َُْما الَعْقَلنَِة َوالَعْبَقِويَّ ِة َوِس َُْف باجاَِماِع ُك ِّ هِذِه الُقوَّ َفَر



َُْفِسِهم. = َهاَيِة ُعَلَماِء الَغْوِب َأ ََ  الِعربِيَُّة، َوهَذا بِ

َُْها اْصطاِلَحاِت عُلوِم الَبالَغِة َوالاَّْصِويِف َوُفنُوََِها الُْخَوى! (1)  ُثمَّ َأِلْف إَل
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:
َ
ِة، َوِهي ُِْن َوالَِيلَّ  ُأَبْوِهُن َكاَلرِي بَِبعِض الَبَواِه

: ِ َْ
بتَِداِء بالنَّكِ

ِ
ُل: َعَدُ  إِتَياِ  ا  لِيُل الوَّ  الدَّ

ـ اُهمََحـو ُ  َتـوَ  أ َُّ كااٍب  َتْقَوأُ ا رَ  ِعندَ  باِـََصَّ
ِ
اِء بـالنَّرَِوِة فِـي دَ وا عَلـى َعـَدِم َجـواِز اَّل

ُكُابِِهم
(1)

ـا لَِمـاذا َرنَُعـوا ذلِـَك يف الَرـالِم؟ َولَِمـاذا َّل َيَقـُع الـ،  ُمْبَاَدُأ يف ـَْفَهـْ  سـأْلُاْم َيور 

ُِّنٌ  ؟ َوالَجـــواُب َواِلـــٌح بـــ ََرِـــَوة  ـــِة  َُّ ـــوا النََّظـــَو يف عِ  َمنَاطَِقةَ ـْل َّ الـــ :الَعوب نـــَد َرـــا أرَعنُ

ِرهِ ) :َمعُقوَّلِت َلَبُطوا قاِعَدةَ ـالْ  ِء َفْوٌع َعْن َتَصوع ْ
ي ََّ  .(اْلُحرُم َعلى ال

َم َعنْــهُ  َّل  ُثــمَّ َتــَارلَّ َرُه أوَّ َم َعنــُه َّل ُبــدَّ أْ  َتَاَصــوَّ فـأ َُّ شــيٍء ُتِويــُد َأْ  َتــَارلَّ
(2)

َفلـِـذلَِك ، 

ُفوَها َوَلَُسْت رِـْن )َغِة ُشُوْوط ااشَاَوَط ُعَلَماُء اللع  ََ ََْت َروُجوَية  َوُهم اكَا ُووُط َكا َع َهِذِه ال

ََرِــَوة   ،(َوْلــِعِهم تُــاَ  
ِ
ُغ لِْلُمْبَاــَدإِ اَّل ــْت َروُجــوَية  ُتَســوِّ ََ إذا َكا

(3)
ــووِط  ، َع فُرــ ع هــِذِه ال



اِج )1/329)الرِاـــاُب لســـَُبَوْيِه  (1) ـــوَّ (، والَخَصـــائُِص 1/59(، والُُصـــوُل يف النَّحـــِو َّلبـــِن السَّ

(1/318 
ِّ
ـَهُلي ـافُِة َّلبـِن رالـٍك (، وشـوُح 315ص) (، وََاائُج الِفرِو لبـي القاسـِم السع ََّ الرافُـِة ال

ـبَّاِ  َعَلـى شـوِح 1/202(، وأوَلُح المسـالِك َّلبـِن هَـاٍم )1/360) (، وَرـا بعـدَها، وحاشـُُة الصَّ

( 
ِّ
 .(1/299الُشموَِي

ِة الُجوِر ُِّ َعَلى  (2) رَّ َُُة الَعالَّ َُّةِ حاش مس ََّ  (، ورا بعَدَها، َوَشـْوُح َبْحـِو الُعلـوِم علـى ُسـلَّمِ 42ص) ال

، ص:) ــو ُِّ ــاِس الّلرهن ــي العبَّ ــِق لبِ
ــي اْلَمنْطِ ــوِم فِ ،219الُعل ــار ُِّ ــى الَفن َُُة الجــور ُِّ َعَل ــ  (، َوحاِش

 .(43)ص

ـــاُب لســـَُبَوْيِه ) (3) اِج )1/329الرِا ـــوَّ ـــِن السَّ ـــوُل يف النَّحـــِو َّلب ـــائُِص 1/59(، الُُص (، َوالَخَص

(1/318 
ِّ
ـَهُلي (، َوشـوُح الَرافُـِة الَـافُِة َّلبـِن رالـٍك 315ص) (، َوََاائُج الِفرِو لبـي الَقاسـِم السع

ـاٍم )1/360) ََ (، 145ص) َوُرغنـي اللَّبُـِب َلـهُ (، 1/202(، وَرا بعدَها، َوأوَلُح المسالِك َّلبِن ِه

( 
ِّ
بَّاِ  َعَلى َشْوِح الُشموَِي (، َوشوُح الاَّْصويِح َعَلى الاَّوِلُِح لخالٍد الزهو ُِّ 1/299َوحاشُُة الصَّ

 يف َهْمِع الَهَوارِِع )1/209)
ع
ُوطِي ووَط بَِقْولِِه:1/381(، والسع َع ا ال  =          (، َوقاَل ابُن رالٍِك َجارع 
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لَ َّ هـِذِه الَرلَِمـَة  ؛ُيْخَبـَو َعنْـُه َعْقـال  ُتخِوُجَها َعْن يائِـَوِة اإِلهبَـاِم َوَتْجَعُلَهـا صـالحة  بـأْ  

َُْها ُُْحَرَم َعَل
ُرَها لِ ُِّز النَّْرَوِة َوُيْمرُِن َتَصوع  !َتْخُوُج َعْن َح

اِج  وَّ َََّما اْرَانََع » :فلِذلَك قاَل ابُن السَّ ْباِـَداُء بِـالنَّرَِوِة َوإِ
ِ
ََّـُه َّل ـاْلـاَّل ُمْفَوَيِة الَمْحَضـِة لَ

ِم بهِ  ؛فُِه َوَرا َّل فائدَة فُهِ فائدَة  ََّـَك لـو قلـَت  ،َفال َرْعنَى لِلاََّرلع  (َرُجـٌ  َقـائِمٌ ) :َأَّل َتـَوى أ

اِس  ،(رجٌ  عالمٌ ) :أوْ  َّـُه َّل ُيْسـَانَْرُو أْ  يُرـوَ  يف النَـّ لـم يُرـْن يف هـَذا الَرـالِم َفائِـَدٌة لَ

ا َأوْ  م 
ا :َرُجٌ  َقائِ َعالِم 

(1)
 ،(َرُجٌ  رِـْن إِْخَواَِـَك ) :َأوْ  ،(َرُجٌ  رِْن َبنِي ُفال ٍ ) :فإَِذا ُقْلَت  ،

ََْت  :َأوْ  ُبُه رِْن َرْعِوَفاَِك َحُسَن لَِما فِي َذلَك رَِن الَفائَِدةِ  ؛َوَصْفَاُه بَِأ ُِّ ِصَفٍة َكا «ُتَقوِّ
(2)

. 
َُـاِ  الــُمْبَاَدإِ  َم إَِراُم النَّْحِو ِسَُبَوْيِه َعْن َعَدِم إِت َُّنَـُه فِـي كَِاابِـِه َفَقـاَل: َوَقْد َتَرلَّ  ََرِـَوة  َوب

« َ
ِ
ثْ َح  امَ كَ  ،هُ دَ نْ عِ  وٌف عوُ رَ  وَ هُ  َرنْ  وِ بَ َخ  نْ عَ  َتْسَأَلهُ   ْ أَ  َك لَ  يغِ بَ نْ يَ  امَ ََّ إِ  هُ ََّ ل  نْ َرـ وِ بَ َخ  نْ عَ  هُ اَ دَّ

 .هِ بِ  وءُ بدُ مَ ـال وَ هُ  وُف عوُ مَ ـالفَ  ؛كَ دَ نْ عِ  وٌف عوُ رَ  وَ هُ 

ََّـَك  ىوَ َتـ َأَّل. ةُ وَ رِـالنَّ  وَ ُهـوَ  ُس،بْ اللَّ  ُهِ فِ  و ُ رُ يَ  امَ بِ  أُ دَ بْ يُ  ََّل وَ   ا ٌ َسـَْ إِ  كـا َ ): َت ْلـقُ  وْ َلـ أ

ََّـهُ  ؛ُس ُتْلـبِ  كنـَت  ،(قـًالِ طَ نْ رُ  ٌ  ُجـرَ  ا َ كَ ) :وْ أَ  ،(ُمًالِ َح   َُاالـدع  يف و َ يُرـ أ ْ  َروُ نْ اَ ُيْسـ ََّل  ل

 هِ ُْ فِ  و ُ يرُ  امَ ـلِ  وا  بَ َخ  ةَ فَ وِ عْ مَ ـال والُ وَيجعَ  ،ُس بْ اللَّ  فُهِ  امَ بِ  واؤُ َيْبدَ   ْ أَ  واهُ وِ رَ فَ  ا،هرذَ  َسا ٌ إِ 



َجزِ ]                                                                                                                                                 = َّْ  [ِمَن ال

 ْ َْ
 َو َ َيُجـــــــــوُز ا ْبتِـــــــــَدا بِـــــــــالنَّكِ

 

  ْ َْ  َنِمـــــ
 َمـــــا َلـــــْ  ُتِفـــــْد َكِعنْـــــَد َزْيـــــد 

ــــْل   ــــاَوَه ــــل  َلنَ ــــا ِخ ــــيُك  َفَم ــــً  فِ  َفَت

 

ـــــــَدَنا  اِ  ِعنْ َْ ـــــــ
ـــــــَن الكِ ـــــــل  ِم  َوَرُج

ــــْل   ْ  َوَعَم ــــ ــــِْ َخْي ــــ  الَئْي
ــــ   فِ  َوَرْغَب

 

ــــْل   ــــْ  ُيَق ــــا َل ــــُيَقْ  َم ــــِزيُن َوْل ْ  َي ــــ  بِ

 
 

ا(، :َتْقِديُو الَرالمِ  (1) ا َكاَ  َأْو: َعالِم  ا )َقائِم  َََّك هبذا الُحرِم َّل ُتضـُُف جديـد    ل
 ،وهذا َكالٌم رنطِقي

  .فلذلَِك يمَانُِع رِثُ  ذلَِك  ؟!إَذْ  را الَغَوُض رن كاِلرَِك 

اِج  (2) وَّ  .(1/59)الُُصوُل يف النَّحِو َّلبِن السَّ
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«ُس بْ اللَّ  اهذَ 
(1)

. 

: َ َّ  ؛امِّ الَعــ وِ اْلَْرــ فـِـي َفــة  وِ عْ رَ  ُمبْاََدأُ ـالــ َكــا َ  ََّمــاإِ وَ » َوَقــاَل أُبــو البَقــاِء الُعرــرب ُِع
ِ
 ََّل  اْلَفائِــَدةَ  ل

اأَ فَ ، ُف وَ عْ يُ  ََّل  امَّ عَ  ارِ بَ ْخ اإلِ بِ  ُ  ُص حْ تَ  ِص خَ اَ لِ  ُرِفُدٌ  َعنَْها ارُ بَ ْخ اإلِ فَ  َوةُ رِ النَّ  ِت ُوِصفَ  اإِذَ  رَّ «اهَ صع
(2)

. 

  الـَمْعنَ :
  الـَمْبنَ  ِزَياَل   فِ

لِيُل الثَّانِ : ِزَياَل   فِ  الدَّ

ـَة ِزَيـاَيٍة َعَلـى  اِـي َتُقـوُل: إِ َّ أيَّ َُّـِة الــَماُِنَِة الَّ
َغِة إَِلى هِذِه الَقاِعـَدِة الَعلِ أَشاَر ُعَلَماُء اللع

ُو فِي الـَمْعنَى، َفَمَثال   ْفِظ ُتؤثِّ َ  )، وَ (َفاَعَ  )اللَّ ، َوَغُُوَهـا رِـَن (افَعنَْلَ  )، وَ (افَاَعَ  )، وَ (َفعَّ

َُِّة، َيُرـوُ  فَُِهـا  الَْوَزاِ  الَّاِي
ـا َزاَيْت َعَلـى ُحُووفِـِه الَْصـلِ ِزْيَدْت فَُِها بَِحْوٍف، َأْو: َأْكَثـَو رِمَّ

َُّنُوَها. (َفَعَ  )َرْعن ى َجِديٌد َلَُس فِي  َُِّة َوب ، َوَقْد َتَرلََّم َكثٌُِو رَِن الُعَلَماِء عْن هذِه الَقِض  َرثاَل 

َُْبَوْيِه:  مْ هُ ََّ أَ َكـ: اَل قَ فَ  َ  ُْ لِ الخَ  ُت لْ أَ َس وَ . (نَ َش وْ ََ اْخ ): واالُ قَ وَ  ،(نَ َُ َخ ): واالُ قَ » َقاَل ِس

 َ  َعـجْ يَ   ْ أَ  يدُ وِ يُ  امَ ََّ إِ فَ  (ُض رْ الَ  ِت بَ َش وْ ََ اعْ ): اَل قَ  اذَ إِ  هُ ََّ أَ  امَ كَ  ،ُدَ كِ وْ الاَّ وَ  ةَ غَ الَ بَ مُ ـال واايُ رَ أَ 

«غَ الَ بَ  دْ قَ  ا،ارًّ عَ  اُو  ثِ كَ  َك ذلِ 
(3)

. 

ْ فِي َخَصائِِصِه باب ا َعـْن هـَذا َتْحـَت اسـِم:  َوَقدْ 
َب ابُن ِجنِّي  ظِ ْفـاللَّ  ةِ وَّ ُقـ يفِـ اٌب َبـ)َبوَّ

ــلِ  ــ ةِ وَّ ُق ــهُ  (ىنَ عْ مَ ـال ــاَل َتْحَا ــذَ » :َوَق ــفَ  اه ــ ٌ  ْص ــبِ وَ العَ  نَ رِ ــَح  ةِ َُّ ــرِ . نٌ َس ــ هُ نْ ــَخ : مهُ لُ وْ َق  نَ َُ

 ةِ ايَ َيـزِ وَ  نِ ُْ الَعـ يـوِ وِ رْ تَ  نْ رِـ هِ ُْـفِ  امَ ـلِـ ؛نَ َشـوْ ََ اْخ  ىنَـعْ رَ   َ وْ يُ  نَ َُ َخ  ىنَ عْ مَ فَ . نَ َش وْ ََ اْخ وَ 

ــعْ أَ ): همْ قــولُ  َك وكــذلِ  .. اوِ الــوَ  ــ َب ََ ــ ،(ا ُ رَ مَ ـال ــكَ  واايُ رَ أَ  اذَ إِ َف ــالعَ  ةَ وَ ْث ــفِ  ِب ََ ــ هِ ُْ : واالُ َق



 .(1/48)الرَِااُب لِسَُبَوْيِه  (1)

َباُب فِي ِعَلِ  البِنَاِء َواإلْعوَ  (2)  .(1/131)اِب للُعررب ُِِّ اللع

ـا َلـم ُتْسـَاْعَمْ  إَِّلَّ َرـَع َزَوائِـَد  .(4/75)الرَِااُب لِسَُبَوْيِه  (3) ََبََّه َبْعـَد هـَذا َعَلـى أ َّ ُهنَـاَك َأْلَفاظ  َوَقْد 

يِ  َ بَمْعنَاَها الـُمَجوَّ
 .َوِهي
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(َق لَ وْ لَ اْخ وَ  َق لَ َخ )وَ  ،(ىلَ وْ لَ اْح وَ  اَل َح ) :هُ لُ ثْ رِ وَ . (َب َش وْ ََ اعْ )
(1)

( َ يَ وْ دَ اْغـوَ   َ دَ غَ )وَ  ،
(2)

 .

. رَ دَ َقـ: مْ هِ لِ وْ َقـ نْ رِ  ىن  عْ رَ  ىوَ قْ أَ  رَ دَ اَ اقْ فَ  .(رَ دَ اَ اقْ وَ  رَ دَ قَ ) :وُ حْ ََ  ،(َ  عَ اَ افْ وَ  َ  عَ فَ ) اُب بَ  هُ لُ ثْ رِ وَ 

ْقَاـِدرٍ  َعِزيـزٍ  َأْخـذَ ]: هُ اََ حَ بْ ُسـ اهللُ  اَل َقـ ،اسِ َُـالقِ  ُض ْحـرَ  وَ هُ وَ  اسِ بَّ العَ  وبُ أَ  اَل قَ  َك كذلِ   ؛[رع

. ذِ ْخـالَ  ةِ دَّ ِشـوَ  وِ ْرـالَ  مِ ُْ ِخـفْ اَ لِ  عُ ِل وْ مَ ـالـ ا َ َكـ ُث ُْـَح  نْ رِـ ؛رٍ ايِ َقـ نْ رِـ ُق َفـوْ أَ  انَ هُ  رٌ دِ اَ قْ مُ فَ 

  ُل وْ قَ  - ُدِ نْ عِ - هِ ُْ لَ عَ وَ 
ِ
َُْها َكَسَبْت  َرا َلَها]: -- اهلل  َك ذلِـ يـُ  وِ أْ تَ وَ  ،[اْكَاَسـَبْت  َرـا َوَعَل

- هِ لِـوْ قَ لِ  َك ذلِـوَ . وٌ غَ ْصـاَ ْس رُ وَ  وٌ ُْ ِس يَ  وٌ رْ أَ  ةِ ئَ ُِّ السَّ  اِب َس اِ اكْ  لىإِ  ةِ افَ َل اإلِ بِ  ةِ نَ َس الحَ  َب ْس كَ   َّ أَ 
وُ  َفَلهُ  بِاْلَحَسنَةِ  َجاءَ  َرنْ ]: هُ مُ اْس  زَّ عَ  َْ َُِّئةِ  َجاءَ  َوَرنْ  ،َأْرَثالَِها َع  ؛[رِْثَلَها إَِّلَّ  ُيْجَزى َفالَ  بِالسَّ

 كا َ  امَّ ـلَ وَ  ،ةِ وَ ََ العَ  ىلَ إِ  دِ احِ الوَ  وَ غَ ِص  ا،هَ ائِ زَ َج  ىلَ إِ  اهَ اِ افَ َل إِ بِ  وُ غَّ َص تُ  ةَ نَ َس الحَ  أ َّ  ىوَ تَ  اَل فَ أَ 

 ثْ مِ بِ  وَ هُ  امَ ََّ إِ  ةِ ئَ ُِّ السَّ  اءُ زَ َج 
  ةُ وَّ ُقـ َك لِ ذَ بِ  مَ لِ عُ فَ  ا،هَ نْ عَ  اءِ زَ الجَ  ىلَ إِ  وْ قَ اَ حْ تُ  مْ لَ  ،اهَ لِ

ـ  ِ ْعـفِ  ةِ ئَ ُِّ السَّ

َماَواُت  َتَرايُ ]: ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ - اَل قَ  َك لِ ذَ لِ وَ  ؛ةِ نَ َس الحَ   ِ عْ فِ  ىلَ عَ  ـقع  رِنْهُ  َيَاَفطَّْو َ  السَّ ََ  َوَتن

ا اْلِجَباُل  َوَتِخوع  اْلَْرُض  ْحَمنِ  َيَعْوا َأ ْ  َهدًّ ا لِلوَّ  هِ بِ احِ َص بِ  اب  اهِ ذَ  ةِ ئَ ُِّ السَّ  ُ  عْ فِ  ا َ كَ  اذَ إِ فَ  [َوَلد 

 ارَ  اهَ لَ ]: َ  ُْ قِ فَ  ا،هَ نْ عَ  ةِ ارَ بَ العِ  ظُ فْ لَ  مَ خُ فَ وَ  ا،هَ رُ دْ قَ  مَ ظُ عَ  ،ةِ َُ ارِ وَ اَ مُ ـال ةِ دَ ُْ عِ البَ  ةِ ايَ الغَ  هِ هذِ  ىلَ إِ 

ــ  ِ ْعــفِ  ظِ ْفــلَ  يفِــ دَ ْيــزِ فَ . [ْت بَ َســاَ اكْ  اَرــ اَهــُْ لَ عَ وَ  ْت بَ َســكَ  ــوَ  ،ةِ ئَ ُِّ السَّ َْ   ِ ْعــفِ  ظِ ْفــلَ  نْ رِــ َص قِ اُ ا

«اََ وْ كَ ذَ  امَ ـلِ  ؛ةِ نَ َس الحَ 
(3)

. 

َُاِ  َرَعاَِي  ع فِي َب
،  (َأْفَعَ  )َوَقاَل الُجْوَجاَِي

ِّ
ُِْه َحْوٌف واِحـٌد َعَلـى الثعاَلثِـي

ِذ ُ ِزْيَد فِ الَّ

َُْها ِزَياَيٌة:
اِي فِ . ْجَلْسـُاهُ أَ : وُ ْحـََ  ؛اب ـالِ غَ  ةِ َيـدِ عْ للاَّ  :ْفَعَ  أَ » َوَبُاِ  َبْعِض الَْوَزاِ  الُْخَوى الَّ



َماُء َأْ  ُتْمطَِو، َأ ُْ: َقاَرَبْت  (1)  .ُيَقاُل: اْخَلْوَلَقِت السَّ

 .َغَدَ : اْسَاْوَخى َوََّل َ  (2)

ائِِو( ) .(3/268الَخَصائُِص ) (3) َََقَلُه عنُه ابُن الثُِِو فِي: )الـَمَثِ  السَّ  .(، ت: رحي الدين2/56َو
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. ْرعُ الـزَّ  ْحَصـدَ أَ : هُ نْـرِ وَ  الَبِعُُو، َغدَّ أَ : وُ حْ ََ  ا،ذَ كَ  اذَ  ةِ رَ وْ وُ ُْ للصَّ وَ . َبْعُاهُ أَ : وُ حْ ََ  يِض،وِ عْ للاَّ وَ 

ْلِب  .أْبَخْلُاهُ وَ  أْحَمْدُتة: وُ حْ ََ  ا،هَ ُْ لَ عَ  هِ يِ وْ ُج وُ لِ وَ  ُُْاهُ : وُ حْ ََ  َوللسَّ  :وُ حْ ََ  َفَعَ ، ىنَ عْ مَ بِ وَ . أْشَر

 .هُ َقْلاُ أَ وَ  قِْلُاهُ 

ْلُت،وَ  ْعُت،َقطَّ وَ  ْقُت،َغلَّ : وُ حْ ََ  ا،ب  الِ غَ  ُوِ ثِ رْ للاَّ  :َل وَفعَّ  ْفُت وَ  َجوَّ : وُ حْ ََ  ِة،يَ دِ عْ للاَّ وَ . َطوَّ

ْحُاُه، ْقُاهُ  هُ نْ رِ وَ  َفوَّ  وُ ْحـََ  ،(َفَعـَ  ): ىنَـعْ مَ بِ وَ . ْيُتهُ َقوَّ وَ  َُو،عِ البَ  ْدُت َجلَّ : وُ حْ ََ . ْلِب للسَّ وَ . َفسَّ

ْلُاهُ وَ  ِزْلُاهُ   .َزيَّ

ـللمُ  اآلَخوِ بِـ اق  لِّ عَ اَ رُ  نِ يْ وَ رْ الَ  دِ َح أَ  ىلَ إِ  هِ لِ ْص أَ  ةِ بَ ْس نِ لِ  :َفاَعَل وَ   ِجـَُ فَ  ،اح  يْ وِ َصـ ةِ كَ ارَ ََ
ْ
 ءُ ي

: وُ ْحـََ  ،اي  دِّ َعـاَ رُ   ُدِّ عَ اَ مُ ـالـ وُ ُْـغَ  اءَ َجـ َثـمَّ  رِـنْ وَ  ْكُاُه،َشـارَ وَ  َلاَرْبُاهُ  :وُ حْ ََ  ،اِلْمن   ُس رْ العَ 

اَرَكةِ ـلـِـ :وَتَفاَعــَ  ...َشــاَعْوُتهُ وَ  َكاَرْرُاــُه، ََ : وُ ْحــََ  ،ايح  وِ َصــ هِ لِ ْصــأَ  يفـِـ اد  اعِ َصــفَ  أْرــَوْينِ  ُم

اَرَك، ََ  َلهُ ْصـأَ   َّ أَ  ،وَ َهـظْ أَ  َ  اِعـالفَ   َّ أَ  ىَلـعَ  لَّ دُ َُـلِ وَ  ،(َفاَعَ  ) نْ عَ  وَّل  عُ فْ رَ  َص قَ ََ  َثمَّ  رِنْ وَ  َت

َتَغاَفْلُت وَ  َتَجاَهْلُت : وُ حْ ََ  ُرنَْاٍف، وَ هُ وَ  ،هُ لَ  ٌ  اِص َح 
(1)

. 

  َ ْوُتهُ : وُ حْ ََ  ،(َ  َفعَّ ) ةِ عَ اوَ طَ مُ ـلِ  :وَتَفعَّ وَ  َكسَّ جَّ : وُ حْ ََ  َرلعِف،للاَّ وَ . َفَاَرسَّ ََ . وَتَحلَّـمَ  عَ َت

دَ : وُ حْ ََ  اِذ،التِّخَ لِ وَ  َ  وَ  َج،َحوَّ تَ ـ: كَ  َجنعِب،للاَّ وَ . َتَوسَّ «َتَهجَّ
(2)

. 

َُـاِ  َرَعـاَِي تِْلـَك  َوَأَشاَر إَِلـى ذلِـَك ُعَلَمـاُء آَخـُووَ  َوَذَكـُووا الَوَزاَ  الُْخـَوى َرـَع ب

 ٍ ُْ ٍُْ  َوتْذيِ َُْها بَِاْفِص
ائَِدِة فِ الُحُووِف الزَّ

(3)
. 



ِذ ُ َأْظَهَو َرْعنَى َتَغاَفَ  اُعِ ، َرَثال  َلو َقاَل: )أ ُ: أ َّ الَفاِعَ  َأْظَهَو أْصَ  َرْعنَى الاَّفَ  (1) (، َفالَفاِعُ  ُهَو الَّ

 .الاََّغاُف ِ 

(2)  
ِّ
ْوِف للُجوَجاَِي  .(50-49ص) الـِمفَااُح فِي الصَّ

بِن ُعصُفورٍ  (3)
ِ
 )124ص) الـُمماُِع الَربُُو َّل

ِّ
ِلي افُِِة للوَّ ََّ = ( َوَرـا 1/103( َوَرا َبْعَدَها، َوشوُح ال
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اعُاِوَض َعَلـى رِْثـِ  هـِذِه  َوََّل َأْيِر ُ إَِذا َلْم َيُرْن هَذا َيلَُِ  الَعْقَلنَِة َفَماَذا َيُروُ ؟ َوإَِذا

َُِّة، َفَمـاَذا َيُرـوُ  َكالُرُهـم َعَلـى  ِة َوالــَمنْطِِق َُّة  َرـَع ُكـ ِّ هـِذِه الُقـوَّ َََّها َلَُسْت َرنْطِِق َغِة بأ اللع

 اللعَغاِت الُْخَوى؟!.

لِيُل الثَّالُِث: َجَواُز َاْذِف َأَاِد َمْفُعوَل    :(َعِل َ )  بِِئقِف (َأْعَط )الدَّ

ِة َلَوأينَ فِي هَذا الَباِب َولِِمَثاٍل آَخَو  ََا إَِلى الُرُاِب النَّحويَّ َََظْو َها ُرْطبَِقة  َعَلى اََُقوُل: َلْو 

ا ؛(َأْعَطى)َجَواِز َحْذِف َأَحِد َرْفُعوَلي  ُْئ ا َواِحد  َُْسا َش ََُّهَما َل ُْنَُهَما ُرَغاَيَوٌة، َكَمـا :َبْ   ،لَ  َب
ُ  )ِفي َنحْوي ق حْولينحا:  اأحْعطحْي  ا ِيينَـار  ََْحـِذَف الـ(َزْيـد  ََسـَاطُُع َأْ   ََُقـوَل: ـْ،  َل َو َمفُعوَل الَوَّ

ا) ُُْت ِيْينَار   َوَُقوَل: (َأْعَط
َ
ََحِذَف الثَّاَِي ََسَاطُُِع َأْ   ا)، َوَكَما  ُُْت َزْيد   .(َأْعَط

ُْـهِ  ذَف َفإِ َّ الَحـ (َعلِْمُت )هَذا بِِخالِف َباِب 
َل ُهـَو ـلَ َّ اْلـ ؛َغُـُو َجـائِزٍ  فِ َمفُعوَل الَوَّ

ــا:  ََحــِو َقْولِنَ ََْفُســُه، َكَمــا فِــي  ــاَِي  ا َفاِلــال  )الثَّ ، َفــاَل َيُجــوُز َحــذُف َأَحــِد (َعلِْمــُت َزْيــد 

ــ ــوِ ـْال ــى اآلَخ ــاُر َعَل قاَِص
ِ
ُِْن َواَّل ا)ل َّ  ؛َمفُعوَل ــد  ــَو  (َزْي ــالَعْرِس!  (َفاِلــال  )ُه ــُه، َوب ََْفُس

ِذ ُ َيُجوُز فُِِه الَحْذُف،  ِل الَّ َمنْطِِق ـَْمعنَى َوالـَفهَذا ُرَواَعاٌة للَعْقِ  َوالْ بِِخالِف الَباِب الَوَّ

عاَِواَف.
ِ
َُاَغِة الَقَواِعِد إِْ  أراَي الَخْصُم اَّل  فِي ِص

ابُِع: َهْمَزُ   َّْ لِيُل ال  لَكْ ِْ:َبْيَن الَفْتِ  َوا (أ َّ )الدَّ

ََنُظُو فِي  َََّهـا فِـي تأويـِ   (َأ َّ )َوأْلِوُب رَِثاَّل  آَخَو َفأُقوُل: ِعنَْد َرا  َََوى أ بَِفْاِح الَهْمَزِة 

ََْحِو َقْولَِك َرْصَدٍر،  ا َقـائِمٌ ): فِي  ُل بِــ:  (َسِمْعُت َأ َّ َزيـد  َُـاَم َزْيـدٍ )ُيـؤوَّ
، َوَرـا (َسـِمْعُت قِ

اِـي َيُرـوُ  الَْصـُ  ـفِي تأويِ  ُرْفَوٍي، َفَاُروُ  َهْمَزُتُه َرفُاوَحـة  فِـي اْلـ ْت َيارَ  َُْهـا َمَواقِِع الَّ
فِ



= ( 
ِّ
ُوطِي   .( َوَرا َبْعَدَها3/303َبْعَدَها، َوَهْمُع الَهَوارِِع للسع
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ا،  َُْظْو فِي تِْلَك الَْرثَِلةِ ُرْفَوي   : َفَعَلى َسبُِِ  الـِمَثاِل ُا

* ( 
 
ا َحاِلٌو َلَحَضَو َعلِي د  ل َّ َرـا َبْعـَد  ؛وُ  َرفُاوَحـة  َفالَهْمَزُة ُهنَا َترُ  :(َلْوََّل َأ َّ ُرَحمَّ

 )ُمْبَاَدُأ ُرْفـَوٌي. َكَقْولِنَـا: ـُْرْبَاَدٌأ َوالـ (َلْوََّل )
 
ـٌد َلَحَضـَو َعلِـي َحـْوُف  (َلـوََّل )، َفــ(َلـْوََّل ُرَحمَّ

دٌ )اراِنَاٍع، وَ  ُرْبَاَدٌأ، َوَخَبـُوُه َرحـُذوٌف  (ُرحمَّ
(1)

. َوَكـذلَِك َلـْو ُقلـَت: (َروُجـويٌ )تقـِديُوُه:  

َََّك َقائِمٌ ) َََّها َتَقُع ُرْبَاَدأ ، َفــ (َأ َّ )، َيِجُب َفاُح َهْمَزِة (ِعنِد ُ َأ فِـي َرَحـ ِّ َرفـٍع  (ِعنْـِد ُ)ل

ٌم، وَ  بٌَّه بالِفْعِ ، وَ  (أ َّ )خربٌ ُرَقدَّ ََ ِمُوُ َحوٌف ُر ََْصٍب اسُمَها، وَ  (كَ )الضَّ  (َقائِمٌ )فِي َرَح ِّ 

 .(ِعنِْد ُ)َرْفٍع َخَبٌو لِلُمبَاَدإِ  َخَبُوَها، َوالُجْمَلُة فِي َرَح ِّ 

ا َقائِمٌ )َوَكذلَِك ِعنَْد َرا َتَقُع َفاِعال  رِثُ :  * َبَلَغنِي )، َوُهَو فِي َتأويِ : (َبلَغنِي َأ َّ َخالِد 

َُامُ 
 َوالَفاِعُ  ُرفَوٌي، َفَاُروُ  َرفُاوَحة !َواقَِعة  فِي َرْوِلِع َفاِعٍ   ، َرا َياَرْت (َخالِدٍ  قِ

ُْهِ َأْو: بِِه، َرا َتَقُع َرفُعوَّل   َوَكذلَِك الَحاُل ِعنْدَ  * ا إَِل ، َرجوُ  :َأوْ  ،ُرَضاف  ا بَِحْوِف الَجوِّ ور 

ةِ )، َوَبْعَد (َلوْ )َوَبْعَد  اـْ، َوفِـي َأْررِنَـٍة ُأْخـَوى، َحُـُث َيُرـوُ  الـ(َحاَّى الَجـارَّ  ؛َمَح ع ُرْفـَوي 

َََّها فِي تأويِ  ُرْفَوٍي.  ل

ُْنَُهَمـا َوَسـَبِب إِْعَطـاِء إَِحـَداُهَما  اِق إَِلـى َلـووَرِة الاَّفِويـِق َب ََبََّه اإِلَرـاُم ابـُن الـَورَّ َوَقْد 

، َفَقاَل:  َما؟هُ َبُنَ  اْلَفْص  إَِلى ةُ اْلَحاَج  َفَما: َقائٌِ   َقاَل  َفإِ ْ » َكْسَوة  وُأْخَوى َفْاَحة 

َ َّ : َلهُ  َ  ُْ قِ 
ِ
 َرـعَ  و ُ ُرـتَ  ََّل  ةَ ورَ ُس رْ مَ ـالـوَ  ،اْسمٍ  َتْقِديوِ  فِي َهاْعدَ بَ  َوَرا َمْفُاوَحةَ ـالْ  (َأ َّ ) ل

ا ا،اْسم   َهاْعدَ بَ  َرا  .َماهُ َبُنَ  اْلَفْصُ   َب َوَج  َما،هُ مُ رْ ُح  َف لَ اْخاَ  َفَلمَّ

 بِاْلَفْاح؟ اْلُْخَوى ِت صَّ ُخ وَ  بِاْلَرْسِو، ْت صَّ ُخ  مَ َفلِ : َ  ُْ قِ  َفإِ ْ 



َجِز[ (1)  َقاَل ابُن َرالٍِك: ]رَِن الوَّ

 ْْ ــــ ــــْذُف اْلَئَب ــــا َا ــــْو َ َغالًِب ــــَد َل  َوَبْع

 

ــــ   ّْْ  َاــــْت   َوفِ َ  َيِمــــين  َذا اْســــَتَق ــــ  َن
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َ َّ : َلهُ  َ  ُْ قِ 
ِ
َََّها: ُقْلنَا دْ قَ  َمْفُاوَحةُ ـال (َأ َّ )وَ  ،اْلَفْاِح  نَ رِ  ُ  قَ ثْ أَ  وَ ْس اْلرَ  ل  ،اْسمٌ  َهاْعدَ بَ  َوَرا إِ

  ،مِ ْرـالحُ  َيةُ ُرْفـوَ  ةُ ورَ ُس رْ مَ ـالوَ  ا،هَ اِ لَ ِص بِ  َطاَلْت  دْ قَ فَ 
َ
 َح اَ ْفـيُ  َأ ْ  َفَوَجـَب  رِنَْهـا، فع َخـأَ  َفِهـي

«ََّل دِ اَ عْ َُ لِ  فع َخ الَ  وَ َس رْ َويُ  ،ُ  قَ ثْ الَ 
(1)

. 

: ف  ْْ  َعَل  َا
ف  ْْ لِيُل الَئاِمُ : َمنُْع َعْطِ  َا  الدَّ

ــَو  ــْبطَِها، َوُه ــِد َوَل ــي الَقَواِع  فِ
ِّ
ــي ــاِر الَعْقلِ ــاِة اْلمعُ ــى ُرواَع ــَو َعَل ــاٍل آَخ ــأِت بِِمَث َفلنَ

ْسَاِق ع يَ لحوَف ََّل ل َّ ا ؛إِجَماُعُهم َعَلى َعَدِم َجواِز َعْطِف الَحوِف َعَلى الَحْوِف، وهَذا

 ُرْفَاِقَوٌة إَِلـى غُِوَهـا :َبْ   ،بَِمعن ى فِي ذاتِهِ 
َ
ا،  ؛ِهي ى ُرِفُـد  َ َرعنـ 

َفهـَذا َعـُُن ُرَواَعـاِة لُِاْعطـي

َغِة الَبلَُِغِة.  الَعْقِ  َوالـَمنْطِِق فِي هِذِه اللع

ِذ ُ ا رَّ أَ وَ  َفُهَو فِـي تقـديِو  ؛َن الَعْطِف رِ  النَّوعِ َجاَء فِي ذلَك الَقبُِ  حُُث ُيَِعُو هبَذا الَّ

 ؛َفلَُس رِْن عطِف الحوِف على الَحْوِف فِي َشيءٍ  (ََّل َوَلْن أخُوَج )ُجْمَلٍة، َرَثال  َلْو قَُ : 

خاَِصــاِر،  ،(ََّل أخــُوُج َوَلــْن أخــوَج ) :ل َّ الاَّقــديوَ 
ِ
َوَكــاَ  فـِـي الُجْمَلــِة َحــذٌف لْجــِ  اَّل

خاَِصاُر َرحُمويٌ 
ِ
ْ  إَِذا َلم ُيِخ َّ بالَمْعنَى،  َفاَّل َُُاَأرَّ  .َفل

: ِ  ِصَفا    َوَبْعَد الـَمْعَِْفِ  َأْاَوال  َْ
اِلُ : الُجَمُل َبْعَد النَّكِ لِيُل ال َّ  الدَّ

اٍم: ََ  اِت وَ رِ النَّ  بعدَ  ُ  مَ اْلجُ  :الاَّْقِويِب  َسبُِ ِ  ىلَ عَ  و َ بُ وِ عْ مُ ـال َيُقوُل » َقاَل اإِلَراُم ابُن ِه

ـوِ بَ الخَ  ُ  َمـاْلجُ  :ُيَقـاَل  َأ ْ  اة  فَ وْ اَ ْس رُ  َمْسَأَلةِ ـالْ  ُح وْ َوَش  ،َأْحَواٌل  ِف ارِ عَ مَ ـال دَ عْ َوبَ  ،ِصَفاٌت   ةُ يَّ

اِي ََْت  إِ ْ  ؛َهالَ بْ قَ  َرا اهَ رْ زِ لْ اَ ْس يَ  لم الَّ   َرْحَضةٍ  ةٍ وَ رِ نَ بِ  ة  طَ بِ تَ وْ رُ  َكا
َ
 بَِمْعِوَفـةٍ  :َأوْ  ،َلَهـا ةٌ فَ ِص  َفِهي

  َرْحَضةٍ 
َ
ُْوِ  :َأوْ  ،َعنَْها َحاٌل  َفِهي   رِنُْهَما َمْحَضةِ ـالْ  بَِغ

َ
ْوطِ  َذلَِك   ع كُ وَ  ،امَ َلهُ  َلةٌ ُرْحَامِ  َفِهي ََ  بِ



اِق  (1) بِن الَورَّ
ِ
 .(446ص) ِعَلُ  النَّْحِو َّل
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َْاَِفاءِ  ُمْقَاِضيـالْ  ويِ ُج وُ  «َماَِعِ ـالْ  َوا
(1)

. 

ــةِ  ــٌة للَغاَي َُّ
ا َوَعْقلِ ــدًّ ــٌة ِج ــَدُة ُرِهمَّ ــِذِه الَقاِع ــى الاَّْوِصــُِف  ؛ه ــٍة إَِل ــَوَة بَِحاَج لَ َّ النَّرِ

ـا الــَمْعِوَفُة َفـإِ َّ َذاَتَهـا َرْعُووَفـٌة َرْعُلوَرـٌة َوََّل  َوالاَّْخِصُِص َحاَّـى ُيْوَفـَع َعنَْهـا اإِلْبَهـاُم، َأرَّ

 َُ  بَِحاَجٍة إَِلى َب
َ
َُْئَاَها َرْجُهوَلٌة َوِهي َََأتِي َتْحَااُج إَِلى الّاوِصُِف، َولرِنَّ َه َُْئِة َفلِذلَِك  اِ  الَه

َُْئِة َوُهَو الَحاُل  بَِما َيُدلع َعَلى الَه
(2)

. 

ابُِع: إَِزاَلُ  الَهاِء ِمَن الـُمَانَِّث فِ  َبْعِض َااَ     لِيُل ال َّ  :الدَّ

ََِجـُد َكلَِمـاٍت ََّل َتـْدُخُ  َعلَ  ََّنَـا  َُّـِة َفإِ ََا إَِلـى الَرلَِمـاِت الَعَوبِ َََظْو َُْهـا الَهـاُء ِعنْـَد َرـا َلْو 

ََْثى، َكـ:  ـَفاِت (..َوَحائِضٍ ، َوَحارِ ٍ ، ُرْوِلعٍ )ََِصُف بَِها ُأ وع فِي ذلَِك أ َّ هِذِه الصِّ ، َوالسِّ

وِ  ــُمَذكَّ َن ال لاَِبـاَس َوالَخْلـَط بُـ
ِ
ا اَّل ُكوُر، َوَرـا ُيْرنَـا َأرِنَـّ ـاِرُكُهنَّ فَُِهـا الـذع ََ  َتْخاَصع بالَُْثَى َوََّل ُي

ََِّث أََزْلنَا َعاَلَرَة الاَّأَُِِث فَُِْها، َوََُقوُل:   .(َحائٌِض )، وَ (َحارٌِ  )، وَ (ارَوأٌَة ُرْوِلعٌ )َوالـُمؤ

عاَِبـاِر بالــَمنْطِِق َوالَعْقـِ  فِـي َتقِويـِو الَقَواِعـِد 
ِ
ََّـُه رِـْن َقبُِـِ  اَّل ا ََّل َشكَّ فُِِه أ َفهَذا رِمَّ

 َوَوْلِعَها.

ــاَلى:   َتَع
ِ
ــْوِل اهلل ــْن َق ــاَذا َع ــوُل: َر ــأُل َواِحــٌد َوَيُق ــْد َيْس  ٺ ٺ ڀ ڀ}َوَق

ََـَوى اآلَيـَة  ،(الحـج) { ڄ...ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ َكَمـا 

َُْها الَهاُء! (الـُمْوِلَعةَ )َفإِ َّ   َيَخَلْت َعَل

ى الاَّاَء بالِفْعِ ،  َ َرا ُيسمَّ
َيُدلع َعَلى َحاَلـِة وُقـوِع الِفْعـِ  هِذِه َلَُسْت للاَّأَُِِث، َبْ : ِهي

ــَه ِســَُبَوْيِه َعَلــى ذلـِـَك َحُــُث َقــاَل: ََبَّ  أ َّ  -اهللُ  هُ َمــحِ رَ - ُــُ  لِ الخَ  مَ َعــزَ وَ » َوالَعَمــِ ، َوَقــْد 



بِن  (1)
ِ
 (.560ص) ِهَشا   ُرْغنِي اللَّبُِِب َّل

(2)   ْ َُُاَأرَّ  .هِذِه الَقاِعَدُة للنَّرَِوِة الـَمْحَضِة َوالـَمْعِوَفِة الـَمْحَضِة، َفل
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ــ] ــوٌ فَ نْ رُ  اءُ مَ السَّ ــ طِ ــوْ قَ كَ [، هِ بِ ــٌ  عَ رُ ): َك لِ ــ ضِّ ــوْ قَ كَ وَ . (اةِ للَقَط ــللَّ  ،(ِلــعٌ ُروْ ): َك لِ ــبِ  ياِ  اَه

 فَ نْ مُ ـال ارَّ أَ وَ . اعُ َل الوِّ 
 (ةٌ عَ ِل وْ رُ ) :َك لِ وْ قَ كَ وَ  ،(ةٌ قَّ ََ نْ رُ ) :َك لِ وْ قَ كَ  ، ِ مَ العَ  ىلَ عَ  يءُ جِ َُ فَ  ةُ وَ طِ

عُ ِل وْ تُ  ياِ للَّ 
(1)

. 

ُِْت: ــرِّ  ةٌ أَ وَ اْرــ)وَ  .ِرَلــاعٍ  نُ بَ َلــ اَهــلَ  ا َ َكــ اذَ إِ  ؛(ُرْوِلــعٌ  ةٌ أَ وَ اْرــ)َيُقــوُل: » َوَقــاَل ابــُن السِّ

ُْضِ  نَ رِـ َطُهَوْت  اذَ إِ  ؛(َطاِهوٌ  ةٌ أَ وَ ارْ )وَ  .َوَلَدَها ِلعُ ُتوْ  ْت اََ كَ  اذَ إِ  ؛(ُرْوِلَعةٌ   ةٌ أَ وَ اْرـ)وَ  ،الَحـ

َُّ  ْت اََ كَ  اذَ إِ  ؛(ةٌ وَ اهِ طَ  «ِب وْ ُُ العُ  نَ رِ  ة  ََِق
(2)

. 

:
ع
ُُوطِي ، اءٍ هَ  وِ ُْ غَ بِ  وَ هُ فَ  وُ كَّ ذَ مُ ـال هِ بِ  ُف َص وْ يُ  ََّل  امَّ رِ  ،(ُرْفِع ٍ ) ىلَ عَ  ا َ كَ  ارَ وَ » َوَقاَل السع

دِ  ةٍ َُ بْ ظَ )وَ  ،(عٍ ُرْوِل ): وُ حْ ََ  َْ  .(ةٌ عَ ُرْوِل ): واالُ قَ  َ  عْ الفِ  واايُ رَ أَ  اذَ إِ فَ  ،( ٍ ُر

 ،ضٍ ائِ َحـ): وُ ْحـََ  ،اءٍ َهـ وِ ُْ غَ بِ  وَ هُ فَ  وِ كَّ ذَ للمُ  اف  ْص وَ  و ُ يرُ  ََّل  امَّ رِ  ( ٍ اعِ فَ ) ىلَ عَ  ا َ كَ  ارَ وَ 

«(ةٌ لَ ارِ َح )وَ  ،(ةٌ قَ الِ طَ ): واالُ قَ  َ  عْ الفِ  واايُ رَ أَ  اذَ إِ فَ  ،(ٍث ارِ طَ وَ  ،ٍق الِ طَ وَ 
(3)

. 

لِيُل الثَّاِمُن: َ  ُيْجَمُع بيَن ِعَو   َوُمَعوَّ   ِمنُْه:  الدَّ

ِض رِنْـهُ  َُْن الِعَوِض َوالــُمَعوَّ َُِّة ُهَو َعَدُم الَجْمِع َب َُِّة فِي الَعَوبِ إِ َّ رَِن الَقَواِعِد الُرلِّ
(4)

 ؛

ِض رِنُْه، َوإَِذ ُذكَِو فِي الُجْمَلِة َفَراَ  اللعُجوُء إَِلى  َََّما َيأتِي لَِسدِّ َفَواِغ الـُمَعوَّ لَ َّ الِعَوَض إِ

ِو، َفلِذلَِك َلبَُطوا هـِذِه الَقاِعـَدَة َوأَْعَمُلوَهـا، َفَمـثاَل  َحـْوُف  َْ ــِمُمِ )الِعَوِض َلْوب ا رَِن الَح  (ال

، ِعَوٌض رِْن َياِء النَِّداءِ (اللَُّهمَّ )فِي َقْولَِك: 
(5)

، (َيـا اهللُ )، َفإَِذا ِجئَْت بَِها َحَذْفَت الـِمَُم، َوَتُقـوُل: 



 .(3/384فِي ) َوَكَذا .(2/47الرَِااُب ) (1)

ُِْت  (2) رِّ بِن السِّ
ِ
 .(242ص) إِْصالُح الـَمنْطِِق َّل

(3) ( 
ِّ
ُُوطِي  .(2/192الـُمْزِهُو للسع

ُة الَغواِص فِي أوَهاِم الخواص للَحِويو ُِّ  (4)  )82ص) ُيرَّ
ِّ
ُوطِي   .(2/63(، َوَهْمُع الَهَوارِِع للسع

ا الُروفُُِو َ  (5) َُاءِ  أرَّ ا َعِن ال َََها ِعَول  ََُّهم ََّل َيَوْو   .فإ
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:(يا اللَُّهمَّ )بََدَّل  رِْن 
ْ
َِّ  ةِ ورَ وُ َل  يفِ  َّلَّ إِ  امَ هُ نَ ُْ بَ  عُ مَ جْ يُ  ََّل وَ » ، َقاَل ابُن ِجنِّي «وِ عْ ال

(1)
. 

بِن رْوَياٍس َوَعلََّق علُِه، َوُهَو:َوَقْد َذَكَو اإِلَراُم ابُن 
ِ
ُْا ا َّل  الَََباِر ُِّ َب

 [ِمَن الَبِ يْطِ ]

ـــــا ـــــ َ  َأب ـــــا ُخْاَش ـــــَت  َأمَّ ـــــْ   ذا أن  َنَف

 

ــــنِ َّ   ــــ ف ــــ   َ مِ وْ َق ُْْكْلُه ُ  ل ــــ ــــُبعُ  َت  الضَّ

ــكُ   ْ إِ ): ُــهِ فِ  يوُ دِ ْقــالاَّ وَ » َوَقــاَل:  ــََ  اذَ  َت نْ  ( ْ أَ ) ىَلــعَ  (اَرــ) ايَ زَ وَ  ،َ  ْعــالفِ  َف ذَ َحــفَ  ،(وٍ َف

اوَ عِ  ََُماَِ ) يفِ  (ُف لِ الَ ) ِت اََ كَ  امَ كَ  ، ِ عْ الفِ  نِ عَ  ل   ال
ِّ
اوَ عِ  ( ي  ،ِب َسـالنَّ  يئَ ايَ  ىدَ ْح إِ  نْ عَ  ل 

 نَ ُْ َبـ ُيْجَمـعَ  الَّ ئَ لِ  ا؛هَ عَ رَ   ِ عْ الفِ  وُ كْ ذِ  وزُ جُ يَ  ََّل  هُ ََّ أَ   ِ عْ الفِ  نِ عَ  ٌض وَ عِ  هاََّ أَ  ىلَ عَ  لع دُ يَ   ُذِ الَّ وَ 

«ضِ وَّ عَ مُ ـالوَ  ضِ وَ العِ 
(2)

. 

ِحُِح. ِّ الصَّ
َُاِر الَعْقلِي َُِّة َوَتَواُفِقَها َرَع الـِمع ََاطَِقٌة بَِعْقَلنَِة الَعَوبِ  َوهِذِه الَقاِعَدُة 

لِيُل التَّاِسُع: َاْذُف َما ُعِهَد َاْذُفُه َأْوَل  ِمْن َاْذِف َما َلْ  ُيْعَهْد َاْذُفُه:  الدَّ

 هِذِه الَقاِعَدُة َعِمَ  
َ
، َوِهي َوة  ََْت َلم ُتْضَبْط إَِّلَّ ُرَاَأخِّ َُْها النعَحاُة َواعَاَمُدوَها َوإِْ  َكا َعَل

َُّةٌ  ٌَُّة َرنْطِِق
ا َقاِعَدٌة َعْقلِ ِذ ُ اعَااَي النَّاُس َعَلى َحْذفِِه َأْوَلى بالَحْذِف رِْن  ؛َحقًّ َء الَّ ْ

ي ََّ ل َّ ال

َمْحُذوِف َعَلى الـُمَخاَطِب، َوَيْظَفـَو بِـِه فِـي النَّْظـَوِة الُْوَلـى، َغُِوِه َحاَّى ََّل َيْلَابَِس َأْرُو الـ

ََصَّ َعَلى هِذِه الَقاِعَدِة اإِلَراُم ابُن َرالٍِك  ْن  َورِمَّ
(3)

. 



(1) ( ،
ْ
بِن ِجنِّي

ِ
ا2/103ِسوع َصنَاَعِة اإِلعواِب َّل بِن 113ص) (، َواللعَمُع َلُه أيض 

ِ
َُِّة َّل (، وأسَواُر الَعَوب

ِي )76ص) الَََبـــاِر ُِّ   4/242(، َوالـــــُمْقَاَضُب للُمَبـــوِّ
ِ
َُـــِة َّل

َُِة الَرافِ
ــــافِ ََّ بــــِن َرالـِـــٍك (، َوشــــْوُح ال

(3/1306). 

بِن الَََباِر ُِّ ) (2)
ِ
ََْصاُف َّل  .(1/60اإِل

َُِة ) (3)
افِ ََّ َُِة ال

 فِي: )َهْمِع الَهَوارِِع( )3/1648شْوُح الَرافِ
ع
ُوطِي ا السع َََقَلُه أيض   .(1/201(، َو
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: ُْ ُْ َ  ُيْئَتََل : الـُمْئَتََل ُْ لِيُل الَعاِش  الدَّ

َُْهــا َبعــُض  ََبَّــَه َعَل اـِـي  ِة الَّ ََْرــاُر َورـِـَن الَقَواِعــِد الـــُمِهمَّ ِقَُن رـِـَن الُعَلَمــاِء ُهــَو إِ الـــَُمَحقِّ

ـِذ ُ  َُـاِ  الَّ َُـِة َواإِلْخـالِل بالَب اخاَِصاِر الـُمْخَاَصِو، َحاَّى ََّل ُيَؤيِّ َُ إَلى اإِلْجَحاِف َوالاَّعِم

 
ْ
ي َُْهـا، اإِلَرـاُم ابـُن ِجنِـّ ََـصَّ َعَل ـِذيَن  َأِت اللعَغاُت، َفِمَن الَّ ََ ََ رِْن َأْجلِِه 

(1)
َرـُة ابـُن ، وَ  الَعالَّ

امٍ  ََ ِه
(2)

 
ع
ُُوطِي ، َوالَحْبُو السع

(3)
 ، َوَغُُوُهْم.

:
ْ
 لِ عَ  وبُ أَ  اََ وَ بَ ْخ أَ » َقاَل اْبُن ِجنِّي

 
 ِف وْ وُ الُحـ ُف ذْ َحـ: وٍ ْرـبَ  وُبـأَ  اَل قَ : اَل قَ  -اهللُ  هُ مَ حِ رَ - ي

  نَ رِـ ٍب وْ َضـلِ  مَ اَل الَرـ ِت َلـَخ يَ  امَ ََّ إِ  َف وْ وُ الحُ   َّ أَ  َك لِ ذَ وَ : اَل قَ . اسِ َُ القِ بِ  َس ُْ لَ 
ِ
، ارِ َصـاِ ْخ اَّل

اِص اَ خْ رُ  َت نْ رُ لَ  اهَ فُ ذِ حْ تَ  َت بْ هَ ذَ  وْ لَ فَ  َ هِ  اهَ لَ  و 
ـايْ أَ  ي . هِ بِـ اٌف َحـْج إِ  وِ َص اَ خْ مُ ـالـ ارُ َصـاِ اْخ وَ ، ض 

 .ةُ ايَ رَ الحِ  ِت مَّ تَ 

  نَ رِ  ٍب وْ َض لِ  مَ اَل الرَ  ِت لَ َخ يَ  امَ ََّ إِ ): هِ لِ وْ قَ  وُ ُْ ِس فْ تَ 
ِ
 امَ قَ  ارَ ): َت لْ قُ  اذَ إِ  َك ََّ أَ  وَ هُ  (ارِ َص اِ ْخ اَّل

 هِ وَ  ،(يفِ َْ أَ ) نْ عَ  (ارَ ) ْت نَ غْ أَ  دْ قَ فَ ، (دٌ يْ زَ 
َ
 مُ وْ الَقـ امَ َقـ): َت لْ قُ  اذَ إِ وَ . (ٌ  اعِ فَ وَ  ٌ  عْ فِ ) ةٌ لَ مْ ُج  ي

ايْ زَ  َّلَّ إِ   هِ وَ ، (ينِ ثْ اَ ْس أَ ) نْ عَ  (َّلَّ إِ ) ْت ابَ ََ  دْ قَ فَ ، (د 
َ
 دٌ ْيـزَ  امَ َقـ): َت ْلـقُ  اذَ إِ وَ . (ٌ  اِعـفَ وَ  ٌ  ْعـفِ ) ي

 ْت اَبـََ  دْ َقـفَ ، (اَّل  َرـ يلِـ َت ُْـلَ ): َت ْلـقُ  اذَ إِ وَ ، (ُف طِـعْ أَ ) نْ َعـ (اوُ الـوَ ) ِت ابَ ََ  دْ قَ فَ ، (ووٌ مْ عَ وَ 

«..(ىنَّ مَ تَ أَ ) نْ عَ  (َت ُْ لَ )
(4)

. 



 .(1/280ِسوع َصنَاَعِة اإِلعواِب ) (1)

ُِْب  (2) بِ  .(794ص) ُرْغنِي اللَّ

ا فِي كَِاابِِه َوأسَماُه: )وَ  (3) (، ُينَْظُو: الَشباُه َوالنََّظـائُِو فِـي اخاَِصاَر الـُمْخَاَصِو ََّل َيُجوزُ َلَع باب ا َخاصًّ

( 
ِّ
ُوطِي  .(1/74النَّحِو للسع

 .(2/275الَخَصائُِص ) (4)
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.
ِّ
َُاِر الَعْقلِي عاَِباِر بالـِمع

ِ
ا رِْن َقبُِ  اَّل  َفهَذا َأيض 

لِيُل الَ اِليَ  : الدَّ ُْ : َما َ  ُيْوَصُ  َ  ُيََلغَّ َْ  َعَش

َذَكَو الُعَلماُء هِذِه الَقاِعَدةَ 
(1)

ـُق بالَوْصـِف،  ، َورِـْن ِلـْمنَِها َينْـَدِرُج ُأُرـوٌر ُأْخـَوى َتَاَعلَّ

ـَغِو َعَلـى  ؛َوَقاُلوا بَِعَدِم َتْصِغُِو َرا ََّل ُيوَصـُف  ِء بالصِّ ْ
ـي ََّ ل َّ الاَّصـِغَُو َعـاَية  لَِوْصـِف ال

 
ع
ُُوطِي َََقَلُه السع خاَِصاِر، َكَما 

ِ
ِجَهِة اَّل

(2)
ا. ُو َأْيض   ، َوَرا َياَم ََّل ُيوَصُف َأْصال  ََّل ُيَصغَّ

َُّـِة ابـِن ُرْعـٍط: اِس فِي َشْوِحِه َعَلـى َأْلِف الاَّصـِغُُو َوالاَّحِقُـُو ُرَاَواِيَفـاِ ، » َقاَل ابُن الَقوَّ

وَ )َوُهَما فِي اَلْصِ  َرْصَدَر  وَ )، وَ (َصغَّ ، َوُهَو َوْصـٌف فِـي الــَمْعنَى بِـَدلُِِ  َأ َّ اسـَم (َحقَّ

ُِْن؛ لُِبْعِدِهَما بِذلَِك َعْن  َوْيِن، َكَما ََّل َيْعَماَلِ  َرْوُصوَف الِفْعِ  َوالـَمْصَدَر ََّل َيْعَماَلِ  ُرَصغَّ

 َشَبِه الِفْعِ .

ََُّه قَُِ  لَِبعِض الَعَوِب:  ُدُه أ ا؟)َوُيَؤكِّ ُو َيَرْرَمر  َُْف ُتَصغِّ َوُهَو الَعظُُِم الُجثَِّة، قَُِ :  (َك

ا إَِلـى الــَمْعنَى (َشْخٌت ) َََظـو  ُُق، 
قِ َوُهـَو الـدَّ

(3)
خاَِصـاُر...َقْوُلَك: 

ِ
 (َرُجـٌ  ). َوَفائَدُتـُه اَّل

ِغَُو، َفإَِذا َأَرْيَت الاَّخِصَُص ُقْلَت:  ٌُْ  َصغِ )َيْحَاِمُ  الَربَُِو َوالصَّ ، َفإِْ  َأَرْيَت َرَع (ُوٌ ُرَج

خاَِصاَر، ُقْلَت: 
ِ
ُِْص اَّل ٌُْ  )الاَّخِص ِو الِفْعُ  (ُرَج «، َولِذلَِك َلم ُيَصغَّ

(4)
. 

 َفَقاَل:
ِّ
ََاِيَرة  َعِن الرَِسائِي ع ُطْوَفة  

َوْخِسي  » َورِْن هَذا الَباِب َذَكَو السَّ
َ
ا َأ َّ  ُحرِي ـد   ُرَحمَّ

  َقــاَل  -َتَعــاَلى اهللُ  َرِحَمــهُ -
ِّ
ــَاِغُ   ََّل  لـِـمَ : َخاَلاِــهِ  اْبــنَ  َوَكــا َ  لِْلرَِســائِي َْ  َهــَذا َرــعَ  بِاْلِفْقــهِ  َت



(1) ( 
ِّ
ُوطِي  .(1/70الَشباُه َوالنََّظائُِو فِي النَّحِو للسع

(2) ( 
ِّ
ُوطِي  .(1/71الَشباُه َوالنََّظائُِو فِي النَّحِو للسع

ِه َبَدَّل  رِْن َتْصِغُِوِه؛ ل َّ َتْصِغَُو َرا َيلَّ َعَلى الَعَظَمِة يأَباُه الـَمعْ  (3) َُاِ  بِِضدِّ  .نَىَيْعنِي: َراَل إَِلى اإِلت

اِس ) (4) بِن الَقوَّ
ِ
َُِّة ابِن ُرْعٍط َّل  .(4/1201َشْوُح ألِف
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ا َأْحَرمَ  َرنْ : َفَقاَل  ؟اْلَخاطِوِ  ـدٌ  َفَقـاَل  اْلُعُلوِم، َسائِوِ  إَلى َيْهِديهِ  َفَذلَِك  ِعْلم   َرِحَمـهُ  - ُرَحمَّ

َِّي - َتَعاَلى اهللُ  َُْك  ُأْلِقي إ ُْئ ا َعَل ْج  اْلِفْقهِ  َرَسائِ ِ  رِنْ  َش : َفَقـاَل  .النَّْحـِو؟ رِـنْ  َجَواَبـهُ  َفَخـوِّ

ْهوِ  ُسُجويِ  فِي َسَها فَُِمنْ  َتُقوُل  َرا: َفَقاَل  َهاِت، وَ  السَّ ُْـهِ  َسْهوَ  ََّل : َفَقاَل  .َساَعة ؟ َفَفرَّ . َعَل

ْجَت  النَّْحوِ  رِنْ  َباٍب  َأ ُِّ  رِنْ : َفَقاَل  وَ ـاْلـ َأ َّ ) :َباِب  رِنْ : َفَقاَل  اْلَجَواَب؟ َهَذا َخوَّ  ََّل  ُمَصغَّ

وُ  َب  (ُيَصغَّ «فِْطنَاِهِ  رِنْ  َفَاَعجَّ
(1)

. 

وَفِ  َغيِْ اْثنَْيِن ِمنَْها:  ُْ ْعل  للَمَفاِعيِل الـَمع
: ُلُزوُ  ُكل  فِ َْ لِيُل الثَّانِ  َعَش  الدَّ

ُِْن َوُهَمـا:  َذَكَو ُعَلَمـاُء النَّْحـِو أ َّ ُكـ َّ فِْعـٍ  ََّل ُبـدَّ َلـُه رِـْن ِذْكـِو الــَمَفاِعُِ  إَِّلَّ َرْفُعـوَل

َُْرَاــٌة َبِديَعــٌة َرائَِعــٌة َذَكَوَهــا (الـــَمفُعوُل َرَعــهُ )، وَ (-لَْجلِــِه  -الـــَمفُعوُل َلــُه ) ، َوهــَذا فُِــِه 

 فِي َشْوِح 
ع
ُوافِي  نَ رِ  ةٍ عَ بَ رْ أَ  ىلَ إِ  الِ عَ فْ الَ   َُ دِّ عَ تَ  و َ وُ كُ ذْ يَ  و َ ويع حْ النَّ وَ » الرَِااِب، َفَقاَل:السِّ

 هِ وَ  ا،هَ ُْ فِ  اهَ اكُ وَ اِ اْش وَ  ،ةِ اَّ السِّ 
َ
 ،اُل الحَ وَ  ،ا ِ المرَ  ووُف ظُ وَ  ،ا ِ رَ الزَّ  وُف وُ ظُ وَ  ،رُ ايِ َص مَ ـال ي

 دَّ ُبـ ََّل   ٍ ْعـفِ   َّ كُ   َّ أَ  َك وذلِ  ،ةِ عَ بَ رْ الَ  هِ هذِ  عَ رَ  هُ لَ  وَل المفعُ  ََّل وَ  ،هُ عَ رَ  وَل المفعُ  ووايذكُ  لموَ 

 ،هُ َلـ ولِ المفُعـ نَ رِـ وخُلـتَ  دْ َقـوَ  ،الٍ َحـوَ  ،ا ٍ َرـرَ  ِف وْ َظـوَ  ،ا ٍ َرـزَ  ِف وْ َظـوَ  ،رٍ دَ ْصـرَ  نْ رِـ هُ لَ 

ـ وَ هُ  هُ لَ  وَل المفعُ  أ َّ  َك وذلِ  ،هُ عَ رَ  ولِ المفعُ وَ   ُض وَ الَغـ وُهـوَ  هِ لِـْج أَ  نْ رِـ ُ  ْعـالفِ  عَ َقـوَ   ُذِ الَّ

ـ وَ ُهـ هُ َعـرَ  وُل والمفعُ  ، ِ عْ الفِ  اعِ إيقَ  لىإِ   ِ اعِ للفَ  ياعِ الدَّ  ـيُ   ُذِ الَّ  هُ ُسـبِ اَل يُ وَ  ُ  اِعـالفَ  هُ كُ ارِ ََ

ََّ  رَ ذَ َح  زيدٌ  امَ قَ ): وُل قُ تَ  ،هِ ُْ فِ  ـ َى ِفـرْ يَ   ْ أَ  هِ ارِـَُ قِ  يفِـ هُ ُلـوَ غَ  وكـا َ  ،امَ َقـ هُ ََّـأَ رَ فَ  ،(وِّ ال ََّ  وع ال

  : ُْ أَ  ،(وِ ُْ الخَ  اءَ غَ اباِ  زيدٌ  امَ قَ )وَ  هُ رُ ذَ حْ يَ   ُذِ الَّ 
ِ
 .َك ذلِ  ىلَ إِ  هُ دُ ْص قَ  وكا َ  ،وِ ُْ الخَ  اءِ باغَ َّل



(1) ( 
ِّ
َوْخِسي  .(1/224الـَمبُسوُط للسَّ
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َ  َس َْ إِ   َّ أَ  وْ لَ وَ   لـم ،ٌض وَ غَ  هِ ُْ فِ  هُ لَ  نْ يرُ  مْ لَ وَ  ،اهٍ َس  وَ هُ وَ  ال  عْ فِ  َ  عَ فَ  :وْ أَ  ،مٌ ائِ ََ  وَ هُ وَ  مَ لَّ رَ تَ  اا

 َو كَ ذَ فَ  ،هُ عَ رَ  وٌل فعُ رَ  نْ يرُ  لم هُ غُوُ  هِ ُْ فِ  هُ كْ ارِ ََ يُ  لم ال  عْ فِ  َ  عَ فَ  وْ لَ وَ  ،هُ لَ  وٌل فعُ رَ  هِ لِ عْ فِ  يفِ  نْ رُ يَ 

 :وْ أَ  ،اور  كُ ذْ َرـ اَهـنْ رِ  دٍ اِحـوَ  نْ َعـ ينِ غْ اَ ْس يَ  ََّل وَ  ا،هَ ُْ لَ إِ  ُ  عْ الفِ  اُج اَ حْ يَ  ياِ الَّ  ةَ عَ بَ رْ الَ  و َ حويع النَّ 

«اوف  ذُ حْ رَ 
(1)

. 

لِيُل  : َ  َيُجوُز بِنَاُء َما َل  ُيَ  َّ َفاِعُلهُ  الدَّ َْ ِزِ : الثَّالَِث َعَش  ِمَن الِفْعِل القَّ

ُْـَت  ََّـَك َلـوْ أَت ـلُِم؛ ل ٌَُّة َعَلى الـَمنْطِِق السَّ
ِ َ ُرنَْبن

ٌَُّة َبْحَاٌة َوِهي
هِذِه الَقاِعَدُة َقاِعَدٌة َعقلِ

َُْغِة الــَمْفُعوِل (َزْيدٌ  َحُسنَ )، َأْو: (َخَوَج َزْيدٌ )إَِلى ُجْمَلِة  ، َوَأَرْيَت َأْ  َتْجَعَلُهَما َعَلى ِصـ

ُِْن؛ ل َّ الِفْعَ  ََّل َيْسَانُِد َعَلى َشيٍء إَِذا َحَذْفَت  ِذ ُ َلم ُيسمَّ َفاِعُلُه، َفَاَواُهَما َغَُو َصالَِح الَّ

َقـاَل ابـُن نَـَع رِثـُ  ذلِـَك، َكَمـا رنُه الَفاِعَ ، َوهـَذا ُرِخـ   بالــَمنْطِِق َوالَعْقـِ ، َفلِـذلَِك اراَ 

:  وزُ ُجـيَ  ََّل : َ  ُْـقِ  ؟هِ بِـ ولِ فُعـللمَ  مُ زِ الـالَّ  ُ  ْعـالفِ  ىنَـبْ يُ   ْ أَ  وزُ جُ يَ  ْ  هَ فَ : َ  ُْ قِ   ْ إِ فَ » الََباِر ُِّ

 وْ َلـ َك ََّـأَ  َّلَّ إِ  ،ٍح ُْ حِ َصـبِ  َس ُْ لَ وَ  ،وزُ جُ يَ  هُ ََّ أَ  مهُ عُض بَ  مَ عَ زَ  دْ قَ وَ  ،ِح ُْ حِ الصَّ  لِ وْ القَ  ىلَ عَ  َك ذلِ 

 اَ ْسـرُ  وَ ُْـغَ  ُ  عْ الفِ  ىقَ بْ َُ فَ  ،َ  اعِ الفَ  ُف ذِ حْ تَ  َت نْ رُ لَ  ،هِ بِ  ولِ للمفعُ  مَ زِ الالَّ  َ  عْ الفِ  َت ُْ نَ بَ 
 ىَلـإِ  دٍ نِ

 َش 
ْ
«اٌل حَ رُ  َك ذلِ وَ  ،ءٍ ي

(2)
. 

ــوَ  ــوَ تَ أَ   ْ أَ  ا ُ وَ الَ  آ َ  دْ َق ــة   َف قَّ َُْه ــنَ لِ  ُهنَ ــإِ  ويَ ُع ـــَمْبَحِث َل ــَذا ال ــحِ ََّل ى ه ــ اق  ــابِ اَ كِ  يفِ  انَ

ْجوِ  َرْفع): ومُس وْ مَ ـال ََّ ، بإِذِ  اهلل َتَعاَلى، (ال  اهذَ  ِخَاامِ  َ  بْ قَ لرِْن وَ ، َأْو: فِي َبْحٍث ُرْسَاِق  

ــبَ ْح أَ   ِ ْصــالفَ  ــَ   َأ ْ  ُت ْب َُْق ــهُ  َأ ــاَظَوة   انَ ــمِ َج  ُرنَ ــا ة  َُل ــو َحَراَه ــا َ  أُب َُّ ــِد ُع  َح  هِ هــذِ وَ  ،الاَّوِحُ

،السِّ  َسِعُدٍ  أبِي نَ ُْ بَ  ْت عَ قَ وَ  ةُ وَ اظَ نَ مُ ـال
ِّ
، ُيـوََس  بـنِ  َراَّـى َوبـُنَ  َُوافِي

ِّ
 اهَ ارُ دَ َرـوَ  الــَمنْطِِقي



َُْبَوْيِه ) (1)  .(1/265َشْوُح كَِااِب ِس

َُّةِ  (2)  .(88ص) أسَواُر الَعَوبِ
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َ  ا؛نَـهُ  اَهـايُ وَ يْ إِ  الـُمسَاْحَسنِ  رِنَ   ْ أَ  َفَوأيُت  بُنَُهَما، َوالاََّفاُل ِ  َوالـَمنْطِِق  النَّْحوِ  َحْوَل 
ِ
  َّ ل

 السِّ وَ  امَ َُّ ِس  ََّل وَ  ،هِ يِ دَ َص بِ  نُ حْ ََ  امَ بِ  ااط  بَ تِ ارْ  اهَ لَ 
ع
َُّن َُوافِي  ةِ َُّـمِ لْ العِ وَ  ةِ َُّـبِ يَ الَ  هِ اِـرَ نْ حِ بِ  اَهـُْ فِ  بـ

 ِة َقَواِعِدِه. َعْقَلنَ  َجاَِِب  رِنْ  َوَلْوب ا َرْعِوَفاَِها، َوَلُووَرةَ  النَّْحوِ  َخَصائِصِ  َبْعَض 

 َبْعَد َكالٍم َطِويـٍ :
ع
َُوافِي َِّ  ه؟حرُمـ رـا «اوِ الـوَ » عـنِ  ينِ ثْ دِّ َحـ» َقاَل أُبو َسِعٍُد السِّ  يفـإ

ُّنَ أُ  أ ْ  أريدُ  ـوْ َح  ُ  َهـجْ تَ  وأََت  ا،ُئ  َش  َك نْ عَ  ينِ غْ يُ  َّل ِق للمنطِ  َك تفخُمَ  أ ّ  ب  يفِـ اد  واِحـ اف 

 نْ َرـوَ  ا،وف  وُ ُح  َ  هَ جْ يَ   ْ أَ  نَ رَ رْ أَ  اف  وْ َح  َ  هِ َج  نْ رَ وَ  ،ا َ وََ يُ  ةِ مَ رْ حِ  ىلَ إِ  اهَ بِ  وتدعُ  ياِ الَّ  غةِ اللع 

 ُ  يجَهـ نْ لرِـوَ  اَهـلَّ كُ  اَهـلُ يجهَ  ََّل  كـا َ  فـإ ْ  ا،َهـمالِ رَ بِ  ةَ َغـاللع  َ  ْجَهـيَ   ْ أَ  ازَ َج  اووف  ُح  َ  هِ َج 

 ةُ تَبـرُ  هِ وهـذِ . إلُـهِ  يحاـاُج  َّل اَرـ مُ لْ عِ  فُهِ  هُ عُ فَ نْ يَ  َّلوَ  ،إلُهِ  يحااُج  ارَ  يجهُ   هُ فلعلَّ  ا،هَ بعَض 

 مُ وياـوهَّ  ،وْ ياربَّـوَ  هـذا لـىعَ  بَّ أَ اَ يَ  مْ لَ فَ  ،سُوٍ يَ  رٍ دْ قَ بِ  ةِ ارَّ العَ  َق وْ فَ  وَ هُ  نْ رَ  تبةُ رُ  :وْ أَ  ،ةِ ارَّ العَ 

 ََّ ََّ  ،ةِ اصَّ الخَ  ةِ اصَّ َخ وَ  اّصةِ الخَ  نَ رِ  هُ أ  ِفـَخ وَ  ةِ رَمـالحِ  َض غـارِ وَ  المِ الَرـ وَّ ِسـ ُف يعـوِ  هُ وأ
َّ
 ي

 ؟وها ِ البُ  ُِح حِ َص وَ  اسِ َُ القِ 

 ا،َهـلَّ كُ  ووَف الُحـ لُـَك عَ  ُت وْ َثـََ  لـو فرُـَف  ،دٍ اِحـوَ  ٍف وْ َحـ ياَِ َعـرَ  نْ عَ  َك لاُ أَ َس  ماََّ إِ وَ 

: و َ وُلـتقُ  مرُ اُ عْ مِ َس  ،زِ وع جَ الاَّ بِ  اهَ لَ  ياِ الَّ وَ  ،قِّ الحَ بِ  اهَ لَ  ياِ الَّ  اهَ عِ اِل وَ رَ وَ  اُهَ اَِ عَ مَ بِ  َك طالباُ وَ 

 ِهـ: و َ ولُ يقُ  ماََّ إِ وَ  ا،هَ عَ اقِ وَ رَ  و َ حويع النَّ  ُف عوِ يَ  ََّل  «يفِ »  َّ إِ 
َ
 إِ َّ : و َ وُلـيقُ  اَمـكَ  «اءِ َعـلوِ لِ » ي

ََّ » :اُل قَ يُ : وهٍ ُج وُ  ىلَ عَ  اُل قَ تُ  «يفِ » إ َّ وَ  ،لْلِْلَصاِق  «اءَ البَ »  ال
ْ
 يفِـ اءُ ََـاإلِ وَ » «اءِ ََـاإلِ  يفِ  ءُ ي

 .«سِ ائِ السَّ  يفِ  ةُ اَس َُ السِّ وَ » «ةِ اَس َُ السِّ  يفِ  ُس ائِ السَّ وَ » «ا ِ رَ مَ ـال

 غَ لُ  ةِ َُـاحِ ََ  نْ رِ وَ  ا َ يوََ  ولِ قُ عُ  نْ رِ  وَ هُ  َق َُ َقِ الاَّ  اهذَ  أ َّ  ىوَ تَ أَ 
 َ  َقـعْ يُ   ْ أَ  وزُ يُجـ ََّل وَ  ا؟َهـاِ

 لِ وْ الَقـ نَ رِـ ٌ  َطـَخ وَ  ،ُـهِ عِ دَّ يَ  نْ رَ   ِّ كُ  نْ رِ  ٌ  هْ َج  افهذَ  ؟ِب وَ العَ وَ  كِ وْ الاع وَ  دِ نْ الهِ  ولِ قُ عُ بِ  اهذَ 
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 ىنَـالمعْ  نِ َعـ ةِ َلـمْ الجُ  يفِـ َح َصـفْ أَ  دْ َقـفَ  اءِ َعـللوِ  «يف» اَل َقـ اذَ إِ   ُع حـوِ النَّ  .هِ ُْ فِ  اَض فَ أَ   ُذِ الَّ 

 وهـو ،كثُـوٌ  هـذا ورثـُ   ،ُ ِ ِصـفْ الاَّ بِ  وُ َهـظْ تَ  ياِـالَّ  وهِ ُجـالوُ  نِ عَ  َك لِ ذَ  عَ رَ  ىنَّ كَ وَ  ،ُِح حِ الصَّ 

 .ةِ َُ نِ رْ الاَّ  عِ روِل  يف كاٍف 

اِت وَ الفُ  ابنُ  اَل قَ فَ 
(1)

ـ هاأيع :  ََّ ـ ُُ  ال  ىحاَّـ «اوِ الـوَ » عِ اقِـوَ رَ  نْ َعـ ُـا ِ البَ بِ  هُ ْبـأجِ  ،ُق الموفَّ

 .بهِ  عٌ نِّ ََ رُ  وهُ فَ  اهذَ  عَ رَ وَ  ،عنهُ  زٌ اجِ عَ  وَ هُ  را اعةِ الجمَ  ندَ عِ  ْق وحقِّ  ،ارهِ إفحَ  يف أشدَّ  ترو َ 

 ازيد   أكورُت » :َك قولِ  يف ِف طْ العَ  ىنَ عْ رَ  :اهَ نْ رِ  ؛عُ ورواقِ  وجوهٌ  اوِ للوَ : عُدٍ َس  وأبُ  اَل فقَ 

 وَ » :َك قولِ  يفِ  مُ َس القَ  :انهَ رِ وَ  .«اوعمو  
ِ
  :انهَ ورِ  .«اكذَ وَ  اكذَ  كا َ  دْ قَ لَ  اهلل

ِ
اُف ئنَ اِ ْس اَّل

(2)
 يفِ  

 الَّ  «بَّ رُ » ىنَ عْ رَ  :اهَ نْ رِ وَ  ،خربٌوَ  اءٌ دَ اباِ  هُ بعدَ  المَ الرَ   َّ لَ  ؛«مٌ ائِ قَ  يدٌ زَ وَ  ُت ْج وَ َخ » :َك قولِ 
 ياِ

 هِ 
َ
 :مهِ لِ وْ قَ  وحُ ََ  ُ ِ قلِ للاَّ  ي

َجزِ ] َّْ  [ِمَن ال

ــــاتِ ِ  ــــاِق  َوَق ــــاِوي الَْعَم ــــ َخ ْق ـاْل َْ  ُمْئَت

 
 

  ة  َُّ صلِ أَ  و َ ترُ  أ ْ  :انهَ ورِ 
  يفِ

ِ
  ِ عْ الفِ  ويف ،«دٌ افِ وَ  ،دٌ اقِ وَ » ،ٌ  اِص وَ » :َك لِ وْ قَ كَ  ،مِ ْس اَّل

ِ قَ كَ  ك،لِ كذَ    ولِ قَ  وُ حْ ََ  ة  مَ حَ قْ رُ  و َ ترُ   ْ أَ  :اهَ نْ رِ وَ  ،«ُ  َج وْ يَ  َ  جِ وَ » :َك ول
ِ
: -- اهلل

ا] هُ  َأْسَلما َفَلمَّ ََّ  ُل وْ قَ  هُ لُ ثْ رِ وَ  ،اهُ نَ يْ ايَ ََ  :أ ُْ  ،[َوَاَيْيناهُ  لِْلَجبُِنِ  َوَتلَّ  :وِ اعِ ال



(1)  
 
َُـاَِي ، َواْسـاِْئنَاٌف َب ََحـو ُ  ْساِْئنَاُف قِْسـَماِ ، اْسـاِْئنَاٌف 

ِ
َرـا ُهـَو  .َقاَل َشُُخنَا أُبو الَفْضِ : َفائَِدٌة: اَّل

ٍر(  ُهَو: )الَواقُِع فِي َجَواِب ُسَؤاٍل ُرَقدَّ
ع
َُاَِي ْساِْئنَاُف الَب

ِ
؟ ج: اَّل

ِّ
َُاَِي ْساِْئنَاِف الَب

ِ
 .َلابُِط اَّل

، إِْذ ُهـَو: َرـا َلـ
ِّ
َُـاَِي ْسـاِْئنَاِف الَب

ِ
ْساِْئنَاُف النَّْحِو ُع َعْرُس اَّل

ِ
؟ ج: اَّل ْساِْئنَاُف النَّحو ُع

ِ
َس ُْ س: َرا ُهَو اَّل

ْدِر، َوالَقْوُل بِِه هُ  ا بِالصَّ َُْم، َيْفع  ََْرَو َبْعُضُهْم هَذا الاَّْقِس ٍر، َوَقْد َأ ا فِي َجَواِب ُسَؤاٍل ُرَقدَّ اِجُح َواقِع   .َو الوَّ

َُُّة( )ص:
 (.568)الاَّْوِلَُحاُت الَجلِ

ِذ ُ َعَقَد َرْجلَِس الُمنَاَظَوةِ  (2)  .ُهَو الَوِزيُو الَّ
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 [ِمَن الطَِّوْيلِ ] 

ــــــَّا ــــــا َفـَلم ــــــ َ  أَجـْزَن ــــــ    َسـاَا   الـَ 

ََْاَحى  وا

 

 

ِ وْ قَ  يفِ  الِ الحَ  ىنَ عْ رَ  :اهَ نْ رِ وَ  ا،نَ بِ  ىحَ اَ اَْ : ىنَ المعْ   فِي النَّاَس  َوُيَرلِّمُ ]:  َّ َج وَ  زَّ عَ  هِ ل

 ِف وْ َح  ىنَ عْ مَ بِ  ترو َ  أ ْ  :اهَ نْ رِ وَ  .هِ اِ ولَ هُ كُ  الِ َح  يفِ  اَس النَّ  مُ لِّ رَ يُ  :أ ُْ ، [َوَكْهال   َمْهدِ ـالْ 

 .ةِ بَ ََ الخَ  عَ رَ  : ُْ أَ  ،ةَ بَ ََ الخَ وَ  الماءُ  ىوَ اساَ : َك ولِ كقَ  ،وِّ الجَ 

 .؟كِ وِ حْ ََ  يفِ  اهذَ  كا َ أَ : وٍ َْ بِ  ابَ أَ  ايَ : ىاَّ مَ ـلِ  اِت وَ الفُ  ابنُ  قاَل فَ 

 لِ قْ العَ  ىنَ المعْ بِ  هااُ القَ عَ  ةٌ لَ أَ ْس رَ  انَ اهُ هَ  ا،هذَ  عْ يَ : عُدٍ َس  وبُ أَ  قاَل  مَّ ثُ 
ِّ
 اَهـاِ عالقَ  نْ رِـ أكثوُ  ي

ََّ بِ   ظِ فْ اللَّ   ِ رْ ال
ِّ
 .ٌح ُْ حِ َص  :اَل قَ  ؟ «ةِ وَ ْخ اإلِ  ُ  َض فْ أَ  زيدٌ » : ِ ائِ القَ  قولِ  يفِ  وُل قُ تَ  ارَ  ،ي

 امَ هُ نَ ُْ بَ  ُق وْ الفَ  امَ فَ : قاَل  ،ٌُح حِ َص : قاَل  ؟«هتِ وَ ْخ إِ  ُ  أفَض  زيدٌ » :اَل قَ   ْ إِ  وُل تقُ  امَ فَ : قاَل 

 ؟ةِ حَّ الصِّ  رع

 .هِ قِ يْ وِ بِ  غصَّ وَ  ،َح نَ َج وَ  َح لَ بَ فَ 

 اَهـنْ عَ  َك واُبـَج  ولىالُ  المسألةُ  ،ةٍ اََ بَ اساِ  ََّل وَ  ةٍ صُوَ بَ  ُوِ غَ  لىعَ  َُت اَ فْ أَ : ُدٍ عِ َس  أبو فقاَل 

َُ الثَّ  والمسألةُ  ها،اِ صحَّ  هِ ْج وَ  عن ال  افِ غَ  نَت كُ  وإ ْ  صحٌُح   ٍُح حِ َصـ غُوُ  اهَ نْ عَ  كجوابُ  ةُ اَ

 .اهَ َِ اَل طْ بُ  هِ ْج وَ  نْ عَ  ال  اهِ ذَ  اأيض   كنَت  وإ ْ 

 ؟ُنُ جِ هْ الاَّ  اهذَ  ارَ  لي نْ ُِّ بَ : ىراَّ  قاَل 

ــ ا َ رَرــ اهــذَ  لــَُس  ،َت اســافدْ  الحلقــةَ  َت وْ َضــَح  اإذَ : عُدٍ َســ وأُبــ قــاَل   هــوَ  ،دريسِ الاَّ

َّك مُ لَ عْ تَ  والجماعةُ  ،ُهُ َبِ الاَّ وَ  هُ يْ موِ الاَّ  هُ تُ ايَ عَ  نْ رَ  رعَ  ،ُسِ لبِ الاَّ  زالةِ إِ  ُس لِ جْ رَ   ،أخطـأَت  أ

ََّ  حو َُّ النَّ  أ َّ  عِ دَّ تَ  فلمْ    ى،المعنَ  يو َ  ظِ فْ اللَّ  يف ينظوُ  ماإ
ع
 يف ََّل  ىنَـالمعْ  يف ينظوُ  والمنطقي
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 قِ المنطِ   َّ أَ  وْ لَ  حع ِص يَ  كا َ  اهذَ  ؟ظِ فْ اللَّ 
َّ
ـوَ يُ وَ  ي،اَِ المَعـ يفِ  هُ وَ رْ فِ  ُ  ُْ جِ يُ وَ  ُت رُ ْس يَ  كا َ  ي  ُب تِّ

 بيلَ  واِت الفُ  ابنُ  قاَل  ... ئِ ارِ الطَّ  سِ دْ الحَ وَ  ضِ ارِ العَ  وِ اطِ والخَ  ِح اَِ السَّ  همِ الوَ بِ  يدُ وِ يُ  ارَ 

َ  ة  وَ اهِ َظـ ةُ دَ ائِ الفَ  و َ ترُ  ىحاَّ  ةِ لَ المسأَ  ِح وْ َش  يفِ  َك الرَ كَ  انَ لَ  مْ مِّ تَ : عُدٍ َس 
ِ
 ،سِ المجلِـ  ِ ْهـل

 .وٍ َْ بِ  يبِ أَ  سِ فْ ََ  يفِ  ال  ارِ عَ  ُُت برِ والاَّ 

 اذَ إِ  المَ الرَ  فإ َّ  ،يوِ زِ الوَ  َ  لَ رَ  َّلَّ إِ  ةِ لَ المسأَ  هِ هذِ  عنْ  اِب الجوَ  اِح يَض إِ  نْ رِ  هُ وَ كْ أَ  ارَ : فقاَل 

 . َّ رَ  اَل طَ 

ُْ وَ  يبُنِـوَ  َك الرِـكَ  اعِ مَ َسـ يفِـ ُت ْبـغِ رَ  ارَ : واِت الفُ  ابنُ  فقاَل  ـأَ فَ  ،ةٌ الَقـعَ   ِ لَ مَ ـالـ نَ بـ  ارَّ

 .وٌ اهِ ظَ  َك ذلِ  على اهَ ُص وْ حِ فَ  ةُ اعَ مَ الجَ 

 ُ  َضـفْ أَ  يـدٌ زَ » :َت ْلـقُ  ذاإِ وَ  ،زْ ُجـيَ  لـم «هِ تِـوَ ْخ إِ  ُ  َضـفْ أَ  يدٌ زَ » :َت لْ قُ  اذَ إِ : عُدٍ َس  أبو فقاَل 

 .مهِ اِ لَ مْ ُج  نْ عَ  ٌج ارِ َخ  يدٌ زَ وَ  ،دٍ يْ زَ  وُ ُْ غَ  مْ هُ  دٍ يْ زَ  ةَ وَ ْخ إِ   َّ أَ  ماهُ نَ ُْ بَ  ُ  ْص الفَ وَ  ،ازَ َج  «ةِ وَ ْخ اإلِ 

 :وَل ُقـتَ   ْ أَ  زْ ُجـيَ  لـم «؟دٍ ْيـزَ  ةُ وَ ْخـإِ  نْ َرـ» :اَل فقَ  ٌ  ائِ َس  َل سأَ  لوْ  هُ ََّ أَ  َك لِ ذَ  ىلَ عَ  ُُ  لِ الدَّ وَ 

 يفِـ يـدٌ زَ  ُ  ُخ دْ َيـ َّلوَ  ،«دٌ لِـخاَ وَ  ووٌ مْ عَ وَ  وٌ رْ بَ » :وُل قُ تَ  امَ ََّ إِ وَ  ،«دٌ الِ َخ وَ  وٌ رْ بَ وَ  ووٌ مْ عَ وَ  يدٌ زَ »

 ُ  َضـفْ أَ » :وَل ُقـتَ  أ ْ  زْ ُجـيَ  لـمْ فَ  ،مْ هُ وَ ُْ غَ  ارَ َص  ؛هِ تِ إخوَ  عنْ  اج  ارِ َخ  زيدٌ  كا َ  اذَ إِ فَ  م،هِ اِ لَ مْ ُج 

 امَ كَ  ،الِ غَ البِ  وُ ُْ غَ  ُوَ مِ الحَ   َّ لَ  ؛«الِ غَ البِ  هُ وَ فْ أَ  كَ ارَ مَ حِ   َّ إِ » :وَل قُ تَ   ْ أَ  زْ جُ يَ  لم امَ كَ  ،«هِ تِ وَ ْخ إِ 

ََّـ ؛ازَ َجـ «ةِ وَ ْخـاإلِ  وُ ُْ َخ  دٌ يْ زَ » :َت لْ قُ  اذَ إِ فَ  ،تهِ وَ ْخ إِ  ُوُ غَ  اد  يْ زَ  أ َّ   وَ  ،ةِ وَ ْخـاإلِ  دُ َحـأَ  هُ ل
ِ
 سـمُ اَّل

 هُ َتـيْ دَّ عَ  ؟«ةُ وَ ْخـاإلِ  نِ َرـ» :َُ  قِ  لو هُ ََّ أَ  ىوَ تَ  ََّل أَ  ،ةِ وَ ْخ اإلِ  ُض عْ بَ  وَ هُ فَ  ،هِ غُوِ  ىلَ عَ وَ  علُهِ  عُ قَ يَ 

ــ ــقُ فَ  ،مْ ُهِ فِ ــزَ » :َت ْل ــنزِ بمَ  فُرــو ُ  «دٌ وخالِــ وبرــوٌ  وعمــوٌ وَ  دٌ ْي ــأَ  كَ ارُ َمــحِ » :َك قولِــ ةِ َل  هُ وَ ْف

ََّ  «ُوِ مِ الحَ    تحَت  ٌ  اِخ يَ  هُ ل
ِ
 ازَ َجـ انَ فْ َصـوَ  اَرـ علـى كا َ  امَّ لَ فَ . ُوِ مِ الحَ  ىلَ عَ  عِ اقِ الوَ  مِ ْس اَّل

 كَ ارُ مَ حِ »وَ  ،« ٍ ُج رَ  ُ  َض فْ أَ  يدٌ زَ » :وُل فاقُ  ،سِ نْ الجِ  ىلَ عَ  لع دُ يَ  ورٍ رُ نْ رَ  دٍ احِ وَ  ىلَ إِ  اَف َض يُ   ْ أَ 
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ــعِ » :يفـِـ اَمــكَ وَ  ،«الَجــالوِّ » لَّ يَ  اَمــكَ  سِ نْ الِجــ ىَلــعَ  « ُجــرَ » لع ُــدُ فَ  ،«ارٍ َمــحِ  هُ وَ ْفــأَ   ينَ وِ َْ

 .«مٍ هَ رْ يِ  ةِ ائَ رَ وَ  ام  هَ رْ يِ 

يـدٌ زِ رَ  ا ِ َُـالبَ  اهذَ  بعدَ  ارَ : واِت الفُ  ابنُ  فقاَل 
(1)

 اذَ َهـبِ   ُدِ نْـعِ  وِ ْحـالنَّ  مُ ْلـعِ   َّ َجـ دْ َقـلَ وَ  ،

 
ِ
«ارِ فَ ْس اإلِ  اوهذَ  ارِ بَ اِ عْ اَّل

(2)
. 

ِة َويدُعوَ  إَلى إْبَعاِيَها  َُِّة حُُث يعرتُِض علَُها أعَداُء الُرَّ ُة َقواِعِد العوب َ قوَّ
َفهِذِه هي

َحاَفةِ  َََصـاَعٌة َوَفَصـاَحٌة َعِن اإِلْعالِم َوالصَّ َُـوٌر، َوُكـ ع أَيَواتَِهـا  َ ُلَغٌة ُكـ ع َكلَِماتَِهـا 
، َوِهي

ٌة بَِقْوِل  اِعِو:َلَحِويَّ ََّ  ال

 [ِمَن الَبِ يْطِ ]

ــــ ْ  ــــُ  َفَل ــــعَّ الَبِلي ــــَدَها َك ــــ   ِعنْ  َبَقَغ

 

ُْ َوفِــ  َهْديــِه َطاَاــْت َأَضــالِْيُل    َينْطِــ

 
 

  ََُّ وَسِة  :َبْ   ،الَْعَداءَ  َورِْن ثمَّ َجاَء أوزوُ  َوَتَق ََّ َُِّة ال َفاَقُهم فِي هذِه الَهْجَمِة الُعدواَ

َُْحِة َعِن الَحُـاِة َوَجْعـِ  العارِّ  عابـاِر  ،ِة بـديال  َلَهـاَُّـالاَِّعَسِة َوَيَعا إَلى إبَعاِي الَفِص
ِ
يوَ  اَّل

ــَة الَفِصــَُحَة َتجَمــُع المْســلِمَُن  َُّ َغــَة الَعوب ــُد َكلَِمــَاَهمُ بــأ َّ اللع َكــاَ  َّل يــؤرُِن  وإ ْ  ،َوُتَوحِّ

اِـي َلَطاَلَمـا  ،باجاَِماِع المسلِمَُن َوَوْحَدتِِهم َُّـُة الَّ َُّـُة الَقور َُُّاـُه َوالَحم ُكـُه َعَوب َفلِـَم َّل ُتحوِّ

ُر الْ  َمِك الَّذ ُ ُيَردِّ لَُاـُه  ،َماءَ ـَيقوُعوَ  اآلذاَ  بَِها؟ َولرنَّ المسرَُِن َّل َيْدِر ُ أ َّ َشوَّ السَّ

ُنَ َتنبََّه َوفَ  ََاٍس ِرعِديِديَن َلالِّ َوأَرَعَن النََّظَو فِي َكالِم الييِب  ،ِهَم َوَلْم يُرْن ُألعوبة  بُِد ُأ



ُة النَّحو ُع عُاٌي الُـدر ُع َقاَل َشُخُ  (1) : كاَ  شُُخنا ورجُُزَا الَعالرَّ ع
وِشي ُُِّن  -نَا ُعَمُو الَحدع َبْعـَد أْ  ُيَبـ

َُاِ  رِ  ُبَها َلُهم َيُقوُل: )َهْ  َبْعَد هَذا الَب َلَبِة َرْسَأَلة  رِْن َرَسائِِ  النَّْحِو َأِو: الَباَلَغِة َوُيَقوِّ َُاٍ ؟(للطَّ  .ْن َب

،اإلِ  (2) َُّاَ  الاَّوِحُِد ُِّ ََسُة لبي َح  .(2/901)(، َوَََقلَُه يَاُقوٌت فِي ُرْعَجِمِه 97-94)ص راَاُع َوالمؤَا
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ُُْث قاَل  ِّ َح
افِِعي ْت ُلَغُة َشْعٍب إَِّلَّ َذلَّ » :الَربُِو ُرْصَطَفى َصاِيٍق الوَّ ـْت  اَْ ََّل وَ  ،َوَرا َذلَّ َحطَّ

 البِ نَ ِوُض الَْج ا َيفْ رِْن هذَ وَ  ،ارٍ بَ يْ إِ ي َذَهاٍب وَ ُوُه فِ اَ  أرْ إَّلَّ كَ 
ع
ـا عَ وْ فَ  َاهُ ُمْسَاْعِمُو ُلغَ ـْي ى َلـل 

ِة الالُ  ـِعُوُهمْ َهـوُيـْوكُِبُهم بِ  ،ُمْسَاْعَمَوةِ ـْرَّ َْ َُاَِهـا ،َهـاُْ َعَظَمَاـُه فِ  ا وُي ََاِح  ،وَيْسـَالِحُقُهم رـْن 

ا ثَ  ُِْهم َأْحَرار  َُْحُرم َعَل  :احدٍ الثة  يف َعَمٍ  وَ َف

ُل: ا الوَّ اسفحْبُس ُلَغاِِهم يف ُلَغاِِه  أمَّ  .ْجنًا رؤبَّد 

ا الثَّانِ : َ ا َوَأمَّ َُا ا َوَِْس ُِْهْم بِالَقْاِ  َرْحو   .فالُحْرُم َعَلى َراِل

ا الثَّالُِث: اي َيْصنَُعَها َوَأمَّ ُُْد ُرْسَاْقَبلِِهم يف الَْغالِل الَّ َْرـِوِه  ،َفَاقُِ
ِ
َفَأْرُوُهْم رِـْن َبْعـِدَها ل

«.َتَبعٌ 
(1)

. 
َ ـا َُا ََـواُه ع  يف ذلَِك َورأينَـاُه َو

ع
افِعي  َلَقْد َصَدَق الوَّ

ِ
َو بِِهـم َبْعـُض ُكاَّـاِب  ،َواهلل َوَقـْد َتـَأثَّ

ـالِِم َوَيأخـذُ  َوآَخُوو َ  ،ُمخلِِصُنَ ـُمسلِمَُن رَِن الْ ـالْ  وَ  عنـَدُهُم َيعَملوَ  بُِمَخطَّطِِهـُم الظَّ

رُ  ـــْوَس الــالــدع َْ َُّة فِــي َت ةِ َمنَهِج ــباِب َواَِحــوافِِهم َعــِن الَجــايَّ ََّ ــا ويِش فِْرــِو ال ، َوَقــْد َرأينَ

ا فِي ُكُابِِه الثَّالَثِة َعِمَ  َعَلى هَذا، َواهلُل الـُمْسَاَعا ُ   .الـُمَهنِدَس أيض 

ََُّن َلُرْم َرَدى َقَساَوِة َقْلِب الـمُ  ا َقـاَل: َواآلَ  َتَب َُّـِة لــمَّ َغـةِ  قَواِعـدُ )َهنِْدِس َرـَع الَعَوبِ  اللع

ََا ــَد ــة   َلَُســْت  ِعنْ َُّ ــة   َوََّل  َرنْطِق َُّ
َُْهــا َأْ  َيُقوُلــوا  . َوَكَمــا(!َعْقالَِ ــِة َوُرِحبِّ َُّ ــاِء الَعَوبِ ُحــقَّ لْبنَ

َُِّة؟ َبْ : َحاَّى َيُروَ  َلَك  ُِْم الَعَوبِ ََْت َحاَّى َيُرْوَ  َلَك َرأ ٌُ فِي َتْقُِ  (ِعنْد)للـُمَهنِْدِس َرْن َأ

؟  َأْصال 



(1)  
ِّ
افِعي ُ الَقلِم للوَّ

 .(3/27)َوْحي
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 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

ـــــوا ُه ـــــْو   َتَفقَّ ـــــاِف َق ـــــَن الَْرَي ـــــا ِم  أَتاَن

 

ــُل َوَ  َبْعــُد   ــِل َقْب ــْ  فِــ  الَفْض ــْيَ  َلُه  َوَل

ـــــو َ   ـــــَذا َيُقوُل ـــــَدَنا َه ُْ  ِعن ـــــ ـــــا ِز   َغي  َج

 

ــــ  َأنــــت ُ  َوَمــــنْ    ِعنــــُد  َلُكــــ  َيُكــــو َ  اتَّ

 q 
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ا،  ٌُِّن ِجـدًّ ََّـُه أرـٌو َهـ َحاوَل الَراتُِب َأْ  َيْجَعَ  توَك اللعغِة الُفْصـَحى َكَـيٍء َيسـٍُو َوكأ

ْهَجـَة » َفَقاَل: َُّـِة َوَـرتَُك اللَّ ْهَجـِة الَعارِّ َم باللَّ ََا أْ  َـارلَّ َوَقْد يُقوُل أحُدُهم اآلَ : َهْ  ُتويُد

ُِِّد ُ  َغَة الُمَّ ُلَغَة الُقـوآِ  الَرـويِم؟ َفـأُقوُل َلـُه: َرهـال  َيـا سـ فأَـَت قـْد َتَوْكَاَهـا يف الُمَّ َواللع

ـِة وا -ِشْئَت ذلَِك َأْم أبَُت -الَواقِِع  ـَوِة فِـي َكافَّ َِ لُُ  على هـَذا وجـوُي اللََّهَجـاِت المنَا لدَّ

ََفِسَك  ، وإ َّ ِحواَرَك رَع أفواِي ُأسَوتَِك، أْو: َرَع 
ِّ
ـُط -أرَجاِء الَوَطِن الَعَوبِي عنـَد َرـا ُتَخطِّ

ُو َوُتَدبِّوُ  َُِّة، َحاَّى أحالُرَك َتَواَها َوَتحرَُِها بالعَ  -َوُتَفرِّ َُِّة، َوَرـا الُمَـرَِلُة إَِذا ُهَو بالَعارِّ ارِّ

نَّا رِْن فْهِم  َُِّة  َلَهَجاِت َتَمرَّ َوَهْ  أْلَغى َرُسوُلنَا الَرـويُم َواسَاْوَعْبنَاَها. الَجِمَُلِة ُلَغاِنَا الَعَوب

دٌ  ُسـوُل الَرـويُم بِقـواَءِة َلَهَجاِت الَقَبائِِ  ِعنَْد بِعَثاِهِ  -- رحمَّ ؟ َلَقـْد َسـَمَح الوَّ

 بِِقَواءاٍت ُرخَالَِفةٍ وآِ  الَرِويِم القُ 
ِ
ُسـولِ  --، فراَ  رْن تُسـُِو اهلل  -- للوَّ

 .(18). ص«أْ  َأَرَوُه بأْ  ُيْقِوَئ ُك َّ قوٍم بُِلَغاِِهم

:
َ
ٍة، َوِهي  أُقوُل: إ َّ الَرالَم عَلى َرا أَتى بِه صاِحُب الِجناَيِة َيروُ  رِْن ِجَهاٍت ِعدَّ

َر بأ َّ الُفْصَحى َتـمَّ هجُوَهـا َوَلـم َيْبـَق َلَهـا اسـٌم َوََّل َرسـٌم،  الُْوَل : ُيحاِوُل أْ  ُيصوِّ

ُه بِـِه؛ ل َّ ُلَغـَة الَجارَِعـاِت  َُِّة، َولرِنَّ رِْثَ  هَذا الَراَلِم َعِجٌُب الاََّفـوع َوَتَوَكَها النَّاُس بالُرلِّ

َوِل العَ  ًُّـا إَِّلَّ َوالَمَداِرِس َوَرناِهَجَها فِي الدع َََّك ََّل َتِجُد حْقال  ِعلم َ الُفْصَحى، َوإِ
َُِّة ِهي وب

ــُو  ََ ــُع وُتن ــُب ُتْطَب ــَزاُل الُرُا ــا، َوَّل َت ــا َويعــُُش َرَعَه  َ َ ا َوُعنوا ــا ــُه لَِس َواتَّخــَذ الُفْصــَحى َل

ــِة، والَحمــُد  َُّ ــِع الَقَطــاِر الَعوب ــي َجمُ
ــا فِ ــُة اإِلعــالِم أيض  َ ُلَغ

 َربِّ بالُفْصــَحى، َوِهــي
ِ
هلل

 الَعالِمَُن.
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يَِّة، َوهَذا ََل  الثَّانَِيُة: وِق، أْو: فِي ُبيوتِِهم َيَتَكلَُّموَن بالَعامِّ أنَّ َعَوامَّ النَّاِس فِي السُّ

اِء َكَراِهيٍَّة  اِرَجِة، َلم َيُكْن مِْن َجرَّ يَِّة َوتِلَك اللََّهاَجاِت الدَّ ُينَْكُر، َولكِنَّ َسَبَب انتَِشاِر الَعامِّ

َحى، َوَلم َيُكْن ِحْقًدا َدفِينًا َوََل َضِغينَة َصْدٍر ُتَجاَهَها، َبْل: فِي ُقُلوِب النَّاِس َعَلى الُفْص 

ِت النَّاَس عنَها َوأْبَعَدْتَها فِي َحياتِِهم، َوإَِلَّ َفالُفْصَحى َكاَنْت  َكاَن بَِسَبِب ُمؤاَمَراٍة َصدَّ

ِة ُمشكَِلٍة ُلَغَة النَّاِس فِي َجِميِع َنَواِحي َحَياتِِهم، َوهكَذا اسَتَمرَّ ألُلُ  وِف ِسنيَن دوَن أيَّ

 لِساَنُهم فِي 
َ
ُمقبَِلٍة فِي الَواقِِع، َوَكاُنوا بَِها َيتََكلَُّموَن َوبَِها َيكُتبُوَن َأشَعاَرُهم، َو كاَنْت ِهي

اَء َهَجَماِت  الُمَعامََلِت الَيومِيَِّة، َوُكلُّ َما َحَصَل مِِن ابتَِعاِد النَّاِس َعنَْها، َكاَن َجرَّ

َغِة الَعبَقريَِّة، َواتَِّهامِِهم إِيَّاَها بالتَّعِقيِد ا لُمستَشِرقيَن َوأذَنابِِهم َوَأذَيالِِهم َعَلى هِذِه اللُّ

ُعوَبِة، َولم َيكتَُفوا بالتَّنِقيِص َوْحَدُه، َبْل: كاَن َمَع ُكلِّ ُمحاَوَلِة َتنقيٍص،   َوالصُّ
َوالُجُمودِ

اِرَجةِ  َكاَن ُهناَك ُمحاولٌة لِتَزيِينِ  يَّةِ )الدَّ ، َحتَّى اغَترَّ بَِها بعُض النَّاِس، َوَقْد َكاَن (الَعامِّ

ينََما،  اِرَجِة، َحتَى َتنَتِشَر مِْن ِخَلِل السِّ األَعَداُء َوَراَء إِخَراِج أفَلٍم َوُمَسلَسََلٍت بالدَّ

 ْصَحى.َوهَذا َمعُلوٌم َلَدى ُكلِّ َمْن نََظَر فِي َتاريِخ الَحْرِب َعَلى الفُ 

َلْو َفَرْضنَا أنَّ النَّاَس َتَرُكوا الُفْصَحى َوابَتَعُدوا َعنَْها، َفََل َشكَّ أنَّ َهمَّ  الَثالَِثُة:

ًرا َلهِذِه   َتَعاَلى َسَيُكوُن فِي إِيَقاظِِهم َوَتنبِيِهِهم، ََل َأْن َيُكوَن ُمَمرِّ
ِ
الُمخلِِص لِكِتاِب اهلل

 َعاِء، َفِمْن هِذِه الِجَهِة َيتََميَُّز الُمخلُِص مَِن الُمَتآمِِر!الَكاِرَثِة َوالَفاِجَعِة الَبْش 

ابَِعُة: ا الرَّ يَِّة َفَحبََّبَها بَِوْصِفِه إِيَّاَها  َعِجيٌب أمُر ِسَياَدِة الُمهنِدِس َلـمَّ َحاَوَل تْزيِيَن الَعامِّ

ِل الكَِتاِب إَِلى آِخِرِه َيِصُف الَفِصي َحَة بالُجُموِد َوأنواٍع مَِن الَكَلِم بالَجِميَلِة، َوفِي َأوَّ

َتابِنَا َيَتبيَُّن َلُه قبُح َمَقالِِه 
الَقاِسي الَجافِّ الَجافِي، َوالُمنِصُف َبْعَد النََّظِر إَلى َمَباِحِث كِ

َغِة الَعبَقِريَِّة.  َوُيْبُس َمآلِِه، فِي الُعدَواِن َعَلى هِذِه اللُّ
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يِِّد أوزوَن  أنَّ األَْعَجَب مِنْ  الَخاِمَسُة: ، ُهو استِدَلُل السَّ ذلَِك ُكلِِّه َواألَْدَهى َواألََمرَّ

ُسوِل الَكِريمِ  بِوُجودِ اللََّهَجاِت، َوَأنَّ الُقرآَن الَكِريَم َراَعاَها  -- بإِْقَراِر الرَّ

ستِدَلِل ََل َيْخَفى َعَلى َأحٍد؛ ألنَّ اللََّهَجا
ِ
ستِْخَداِم، َفُقبُح هَذا اَل

ِ
َها فِي اَل تِي َأقرَّ ِت الَّ

 
ُّ
يََّة ُمقاَرَنًة بِتِْلَك  -- النَّبِي َها مِْن ِضْمِن الُفْصَحى، َولكِنَّ اللََّهَجاِت الَعامِّ ُكلُّ

 
ُّ
َها النَّبِي تِي أَقرَّ َكأنََّها ُلَغٌة ُأْخَرى َغيِر الَعَربِيَِّة، فِي الَقَواِعِد  -- اللََّهَجاِت الَّ

 َتَعاَلى، َفالُمشكَِلُة َوالنَّْظِم َواألُْسلوِب 
ِ
ُر َعَلى َفْهِم النَّاِس لِكِتاِب اهلل ، َوُكلُّ ذلَِك ُيؤثِّ

 
ِ
َتْكُمُن فِي َفْهِم َكََلِم الَعَرِب َعَلى ِجَهتِِه، َوبذلَِك ََل َيسَتِقيُم َفهُم النَّاِس لُِمرادِ َكَلِم اهلل

  -- َتَعاَلى َوكَلِم َرُسولِهِ 
ُّ
ا َقاَل النَّبِي  :-- َعَلى َوْجِهَها، َفَمثًََل َلـمَّ

َيامََُاْلبِرَ َِمنََََلْيَسَ» َفرََِفِيَالص  َلَها بإِْحَدى اللََّهَجاِت الَفِصْيَحِة «السَّ  ُلَغُة -، َحوَّ
َ
َوِهي

 فِي ُمْسنَِدِه َقائًَِل:  -األَْشَعِريِّينَ 
ُّ
افِِعي ، َعنِ  ُسْفَياُن، َأْخبََرَناَكَما َرَواُه اإِلَماُم الشَّ ْهِريِّ  الزُّ

  َعْبدِ  ْبنِ  َصْفَوانَ  َعنْ 
ِ
ْرَداِء، ُأمِّ  َعنْ  ،اهلل ، َعاِصمٍ  ْبنِ  َكْعِب  َعنْ  الدَّ   َرُسوَل  َأنَّ  اأْلَْشَعِريِّ

ِ
 اهلل

«اْمَسَفرََِفِيَاْمِصيَامََُاْمبِرَ َِمنََََليَْسَ» :َقاَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى
(1)

. 

: مَ  َيْقلِبُونَ  اأْلَْشَعِريِّينَ  ُلَغةُ  َوَهَذا» َوَقاَل الَخطِيُب الَبْغَداِديُّ : َفَيُقوُلونَ  مِيًما الَلَّ

َجاَل  :ُيِريُدونَ  (اْمِرَجاَل  ُأوَلئَِك  َرَأْينَا)  ُلَغةٌ  َوَهى ،بِاْلَقْومِ  :َأْي  (بِاْمَقْومِ  َمَرْرَنا)وَ  ،الرِّ

ارِ  َيْومَ ): َقاَل  ُهَرْيَرةَ  َأَبا َأنَّ  اْلَحِديِث  َوفِي ،بِاْلَيَمنِ  اْْلنَ  إَِلى ُمْستَِفيَضةٌ   َطاَب  الدَّ

ْرُب  َطاَب  :ُيِريدُ  ،(اْمَضْرُب  «الضَّ
(2)

. 



 فِي الـُمْسنَِد ) (1)
ُّ
افِِعي : بَِرْقمِ (، 2/113(، َوُينَْظُر أيًضا: ُمسنَُد الُحَمْيِديِّ )1/157َرَواُه الشَّ

 .(3213(، بَِرْقِم: )2/63(، َوَشْرُح َمَعانِي اْلَثاِر )887)

َواَيِة للَخطِيِب الَبْغَداِديِّ  (2)  .(183ص) الكَِفاَيُة فِي ِعْلِم الرِّ
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ِّ
ا استِْدَلُل  -- َفَكَما َعلِْمنَا أنَّ إِْقَراَر النَّبِي َكاَن َعَلى هِذِه الِجَهِة، أمَّ

يَِّة َفُهو َعَجٌب ُعَجاٌب.  أوزوَن بِِه للََّهَجاِت الَعامِّ

 [الطَِّوْيلََِِمنََ]

نَياَفِييََعاَشَََوَمنَْ ََييَر ََأنََُْبيََََُّّفيَ ََاليُّن

َ

َميييانَََُشييي َّ َأَعاِجييييَ َ   َأَعاِجييييُ َََوالزَّ

 
 

حتَِجاِج بالِقَراَءاِت الُقرآنِيَِّة َوَيُقوُل ُثمَّ َيستِمرُّ الَكاتُِب بِنَاًء 
ِ
ابَِقِة باَل َعَلى ُمغاَلَطتِِه السَّ

َوََل أظنُُّكم تطُلبُوَن مِْن كلِّ ُمسلٍِم أْن يقوَم بِقَراَءةِ الُقرآِن َكامًَِل » َكَلًما ُيْزِري بِِه، َوُهَو:

 -اإِلسََلِم َوبِنَْفِس َلهَجِة ُقَريٍش وَلو َطَلْبنَا ذلَِك لعجَز َعِن 
 
َأْهل  -بَشْكٍل َمْبَدئِي

الَباكِستاِن َوأفَغانسَتان َوإيران وَنيجيرَيا َوإنُدونِيسَيا َوالّسنَغاِل وَأْهِل ُتركيَا َوالبلَقاِن، 

اِء األََفاِضِل، َولعلَّ نِسَبَة النََّجاِح  وحتَّى الَعرُب؛ ألنَّ قِراَءَتُهم ََل ُتْعِجُب الَكثيَر مَِن الُقرَّ

 .(18). ص: «ي قِراَءتِهم ََل تَتَجاَوُز الَعشرَة بالماَئةِ فِ 

ُم َلُه أخَطاَءُه، َهْل ُأبيُِّن له أنَّ الِقَراَءاِت َشيٌء   بَِم ُأعلُِّق عليِه َوكيَف ُأقوِّ
ِ
ََل أدِري َواهلل

يََّة َشيٌء آخُر؟ َأْم: ُأبيُِّن َلُه أنَّ َأْهَل َأْكَثِر هِذهِ  تِي َذَكَرَها  َواللََّهَجاِت الَعامِّ الُبْلَداِن الَّ

َة  َراَءتِنَا َثمَّ
َيقَرُؤوَن الُقرآَن َعَلى َقراَءةِ َحْفٍص َعْن َعاِصٍم، َوليَسْت بيَن قَِراَءتِِهم َوقِ

َها ُكلُّ ُمسلٍِم،  َفْرٌق؟ َأْم: أَبيُِّن َلُه أنَّ قَِراَءاتِِهم بِالِقَراَءاِت األُخَرى َصِحيَحٌة ُيِقرُّ

َد أوُزوُن الَعشَرَة بالماَئِة؟ َواهلُل َوُتْعِجُبهُ  م َوََل َيْروَن بَِها َبأًسا، َوَما َأْدِري َكيَف حدَّ

 الُمسَتَعاُن.

 [ِمَنَالَوافِرَِ]

؟َقْليييييََوَخبييييياُ َََسيييييريَر َ َءَُوََْأُسييييي   َ

َ

 ؟ِعييييييرِ ََادََُوَفَسييييييََغريييييييَز َ ََوُليييييي مَُ 

ََِميييييينََْبَِرب نيييييياَوذََُنُعيييييي  َوءَ ُسييييييَُكييييييل 

َ

َََمَعيييييييرَّ ََِِمييييييينَََْوَنبيييييييَرأََُ ََُكيييييييل  َِر  

َ
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 َهْل ُلَغُة النَ اِس ِفي

 الَحَياِة الَيوِميَ ِة َكاَنْت ُفْصَحى؟

 َوَكانَ  ،ِعنَْد الَعَرِب األَْقَدمِينَ  وُجوًدا للَعاميَّةِ  إنَّ : َوَيُقوُل  ذلَِك  فِي ُيَخالُِف  َمنْ  ُهنَاكَ 

ا الُفْصَحى َفإِنََّها َكاَنْت  اليَومِيَِّة، َحَياتِِهمُ  فِي َبْينَُهم فِيَما بَِها َيَتَكلَُّمونَ  النَّاُس  أمَّ

للَمَجالِِس الِعْلِميَِّة َواألَنِدَياِت األَدبيَِّة، َوَما َعَدا ذلَِك َفالنَّاُس َتَكلَُّموا باللََّهَجاِت 

يَِّة ُدوَن الُفْصَحى!  الَعامِّ

قتِنَاُع بِِه ِعنَْد َمْن َبَحَث فِي أحَواِل  بِذلَِك  أقَتنِعُ  ََل  َولكِنَّنِي
ِ
ْعِب اَل أبًدا َومَِن الصَّ

ةَ  ألنَّ الَعَرِب الـُمخَتلَفِة َوَتاِرْيِخِهم َوَحَياتِِهُم اليَومِيَِّة؛   َقائَِلةٌ  َمَقالِِهم بِخَلِف  األَدِلَّ

 ُتثبُِت أنَّ الَعَرَب َكاُنوا يَتَكلَُّموَن بالُفْصحَ  َناطَِقٌة،
َ
ى، َوََل َيْعِرُفوَن َشيًئا اسُمُه َوِهي

ِة َلَعَلَها ُترِشُد الَحائَِر َوُتْلِجُم  اِرَجُة، َومِْن ُهنَا أكَتِفي بَِبْعِض األَدلَّ يَُّة، َأِو: الدَّ الَعامِّ

 الَجائَِر.

  َفِمنَْها:
َّ
َؤلِي  ،(فََلنٍ  وبُ ألَ ) َمْكُتوٌب  َعَلْيَها ارِ جَّ للتُّ  اًَل دَ عْ أَ  ىَرأَ َأنَّ أَبا األَْسَوِد الدُّ

  ُسْبَحانَ  :َفَقاَل 
ِ
!ونَ حُ بَ رْ يَ وَ  ونَ نُ حَ لْ يَ  اهلل

(1)
. 

َعَراِء َوَأْهِل الِعْلِم. وِق َوليَس لألَُدَباِء َوالشُّ اِر مِْن َأْهِل السُّ  َفهَذا الَكَلُم َكاَن للتُّجَّ

 ُب ْس كَ  :َفَقاَل  !،(يدٍ عِ َس  َأُبو َيا) :يِّ رِ اْلَبْص  نِ َس لحَ ل َقاَل  َما ُروَي أنَّ َرُجًَل  َوِمنَْها:

َراِهمِ  !يدٍ عِ َس  َأَبا َيا :وَل َتقُ  َأنْ  َعنْ  َك لَ غَ َش  الدَّ
(2)

. 



بِن َعبِد الَبرِّ َأَدُب  (1)
ِ
بِن ُقتيَبَة 62ص) المَجاَلَسِة َوَحْمُد اللَِّساِن َل

ِ
(، َوفِي ُعيوِن األَخَباِر َل

، َوفِي ُمعَجِم األُدباِء )2/174)
 
(، والمْسَتْطَرِف فِي ُكلِّ َفن  ُمسَتْطرف 1/23(، َعْن أعَرابِي

 
ِّ
 .(31)ص لألبشيِهي

بِن َعبِد الَبرِّ َأَدُب المَجاَلَسِة َوَحْمُد اللِّ  (2)
ِ
 .(62ص) َساِن َل
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 ،دٍ يْ عِ َس  وبُ أَ  ايَ : اَل قَ وَ  اَب البَ  يِّ رِ ْص البَ  نِ َس الحَ  ىلَ عَ  ٌل ُج رَ  عَ رَ قَ َوأوَرَدُه َياُقوٌت َقائًَِل: 

ْل ُخ ادْ وَ  ةَ ثَ الِ الثَّ  لِ قُ : نُ َس الحَ  اَل قَ فَ  ،دٍ يْ عِ َس  يبِ أَ  :اَل قَ فَ  ،هُ بْ جِ يُ  مْ لَ فَ 
(1)

َيْعنِي بالثَّالَِثِة: أَبا  .

 َسِعيٍد.

َق، َوَليَس التَّْجَواَل  ٌه لَِرُجٍل َتاِجٍرَكاَن ُشْغُلُه التَِّجاَرَة َوالتََّسوَّ َوهَذا الَكََلُم أيًضا ُمَوجَّ

 فِي َمَجالِِس الِعْلِم.

 َقائًَِل:  َوِمنَْها:
ُّ
 َوفِيهِ - امَ اْلحمَّ  انَ َصفوَ  بنُ  دُ الِ َخ  دخَل َما َأوَرَدُه الَوِزيُر أُبو َسعٍد اْلبي

َف  َأنْ  فأرادَ  -اْبنهِ  َمعَ  جٌل رَ  ْبنِهِ  َفَقاَل  هُ تَ َلغَ بَ  اَخالِدً  ُيعرِّ
ِ
َّ نَ بُ  َيا :َل

 نِّ ثَ وَ  اكَ دَ يَ بِ  أْ دَ بْ ا ،ي

 .أهُلهُ  َب هَ ذَ  دْ قَ  كَلمٌ  َهَذا !َصفوانَ  َأَبا َيا: َفَقاَل  ،َخالِدٍ  إَِلى َت فَ اْلتَ  مَّ ثُ . َلكَ ْج رِ بِ 

َأهًَل  لهُ  اهللُ  َق لَ َخ  َما كَلمٌ  َهَذا: دٌ خالِ  َفَقاَل 
(2)

. 

َغِة أنَّ َرُجًَل َشَكا إَِلى ِزَياِد ْبِن َأبِْيِه  َوِمنَْها: َما َذَكَرُه َكثِيٌر مِْن ُعَلَماِء التَّاِريِخ َواللُّ

 َت عْ َض أَ  يذِ الَّ : َلُه ِزَيادٌ  اَل قَ فَ . هُ لَ كَ أَ فَ  اانَ بَ أَ  الِ مَ  ىلَ عَ  َب ثَ وَ  اينَ ِخ أَ  نَّ إِ وَ  ،اَت مَ  اونَ أبُ  نَّ إِ َوَقاَل: 

ِ  نْ مِ  ِ مَ  نْ مِ  َت عْ َض أَ  امَّ مِ  َك يْ لَ عَ  رُّ َض أَ  َك انِ َس ل َك ال
(3)

. 

 عَ  رٍ يْ جِ بَ  بنُ  اويةُ عَ مُ  انَ كَ َما َحَكاُه َياُقوٌت فِي ُمْعَجِمِه َقائًَِل:  َوِمنَْها:
 ََل  ةِ رَ ْص البَ  ُل امِ

 :هِ يِ عْ نَ بِ  اءَ َج  يذِ الَّ  ُج يْ الفَ  اَل قَ فَ  ،بيهِ أَ  ةُ يفَ لِ َخ  ارَس فَ بِ  ةُ يَ اوِ عَ مُ وَ  ةِ رَ ْص البَ بِ  يرٌ جِ بَ  اَت مَ فَ  ،نُ حَ لْ يَ 



 .(1/23ُمعَجُم األُدباِء لِياُقوت الَحَمويِّ ) (1)

(2) ( 
ِّ
رِّ فِي المَحاَضَراِت لآلبي  .(5/179َنْثُر الدُّ

(، َوالَمَحاِسُن واألَضَداُد 19/195(، َوَتاريُخ ِدمشَق )2/152الَبَياُن َوالتَّبييُن للَجاِحِظ ) (3)

َمْخَشِريِّ )2/174َوُعيوُن األخَباِر )(، 25ص) للَجاِحظِ  (، َوالتَّْذكَِرُة 4/58(، َوَربِيُع األَبراِر للزَّ

 .(1/207(، َوُصْبُح األَْعَشى )9/452الَحمُدونِيَُّة )
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َك لَ  مَّ أُ  ََل  َت نْ حِ لَ  :هُ لَ  اَل قَ فَ  .ارً يْ جَ بُ  اَت مَ 
(1)

. 

 أيًضا: َوِمنَْها:
ُّ
 وَ قْ تَ ؟ َقاَل: بِ ائً يْ َش بِ ُر ْأمُ : تَ رَ ٌل ْلَخ ُج َقاَل رَ » َما َرَواُه اْلبِي

ِ
، ى اهلل

ِ اِط اأْلَ قَ ْس إِ وَ  «ِف ل
(2)

. 

ِة  تِِهم َمَع َعامَّ تِي َجاَءْت فِي بَياِن ِشدَّ واياِت الَكثيَرِة الَّ َواياُت َوغيُرَها مَِن الرِّ َفهِذِه الرِّ

 َوالُمَطاَلَبِة 
ِّ
ٌة َعَلى أنَّ النَّاَس النَّاِس فِي الَكَلِم الَيومِي َها َدالَّ باإِلعَراِب َوَعَدِم اللَّْحِن، ُكلُّ

يَِّة أَثٌر َبْينَُهم  َقِديًما َيَتَكلَُّموَن بالُفْصَحى فِي َمَجاََلِت َحَياتِِهم الـُمْختَلَِفِة، َوَلْم َتُكْن للَعامِّ

أي القَ  ائِِل بِأنَّ النَّاَس َكاُنوا َيَتَكلَُّمون ََل مِْن َقِريٍب َوََل مِْن َبِعيٍد، َوَصاِحُب هَذا الرَّ

لِيَل بِِخََلِف َما َذَهَب إَِلْيِه  لِيِل َعَلى إِثَباِت َكَلمِِه، َوََل سيََّما أنَّ الدَّ يَِّة ُمَطاَلٌب بالدَّ بالَعامِّ

ْحُن َذَكْرَنا هَذا ُمْستَِفيٌض َوَكثِيٌر إَِلى َحد  ََل ُيَعدُّ َوََل ُيْحَصى َوُيْذَكُر َوََل ُينَْسى، َونَ 

 َأْكَثُر بَِكثِيٍر.
َ
 الَيِسيَر مِْن َباِب َأَشاَر َفَأَشاَر َوإَِلَّ َفَما َبِقي

q 
 

 

 

 

 



 .(1/23ُمعَجُم األُدباِء لِياُقوت الَحَمويِّ ) (1)

(2) ( 
ِّ
رِّ فِي المَحاَضَراِت لآلبي  .(5/180َنْثُر الدُّ
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 َهْل َنَجَح ِسيَبَوْيِه

 ِفي َعْقَلَنِة َقَواِعِد الَعَربيَ ِة؟!

ؤاَل ُثمَّ أجاَب بَِقْولِِه: إنَّ ِسيَبَويِه لم َينجْح فِي » َوَضَع َصاِحُب الِجنايِة هَذا السُّ

بُب بِبََساطَ  -َوُهَو َما سنَراُه َلِحًقا-َعْقَلنَِة َقَواِعِد اللُّغِة العربيَِّة  ٍة َيُعوُد إَلى أنَّ ِسيَبَويِه والسَّ

 األَْصِل 
َّ
فِي ذلَِك الَوْقِت كِي ََل َيْلَحنُوا فِي َلْفِظ  قاَم بَِوْضِع قواِعَد ألَمَثالِهِ َكْوُنُه َفاِرِسي

َغِة الَعربيَِّة   لِذلَِك َفَقِد انَصبَّ اهتَِماُم ِسيَبَويهِ  -لغِة الِعْلِم َوالمعِرَفِة آَنَذاكَ -َكلِماِت اللُّ

َعَلى النَّْقِل َوَعَلى أَواِخِر الَكلَِماِت. َوجاَء لألََسِف مِْن بعِدِه بعُض الَعَرِب لَِيعتَِمُدوا 

تِلَك الَقَواِعَد َولَِيعتَبُِروها َقَواِعَد ُلَغتِِهم َوُقرآنِِهم، َوَأَخُذوا ُيْعِمُلوَن الَعْقَل فِي إِيَجاِد 

ا َجاءَ  بِِه ِسيَبَويِه، ِعَوًضا َعْن إِعَماِل الَعْقِل فِي إِيَجاِد الَبِديِل  التََّخاِريِج لَِما َيُشذُّ َعمَّ

 
ِّ
 .(18). ص«النَّافِِع الَمنطِِقي

أُقوُل: إِنَّ هِذِه األَسُطَر الَقلِيَلَة َملِيَئٌة باألَخَطاِء الَمنَهِجيَِّة َوالُمغاَلَطاِت، َكَعاَدِة ُكلِّ 

ُم  بَِحقيَقِة  فِيِه َوَيُخوُض فِي َدَقائِِقِه، َفَلو َكاَن أوزوُن َعاِرًفاَمْن َل ُيْحِسُن َشيًئا َوَيَتَكلَّ

األَْمِر َلم َيْخَف عليِه أنَّ عَمَل سيَبَويِه َلم َيُكْن فِي َعْقَلنَِة الَقَواِعِد، َفَيُكوُن ُسؤاُلُه َضْرًبا 

 مَِن الَهَذَياِن مِْن َأْصلِِه.

ُروَن لُِكلِّ َما َوكَذلَِك َلم َيُكْن ُجْهُدُه ُمْقتَِصرً  ا َعَلى النَّْحِو، َوَكَذا الُعَلَماُء َما َكاُنوا ُيبَرِّ

قاَلُه ِسيَبويهِ 
(1)

ُه يأتِي َمَعنَا إِْن َشاَء  ًها لَِغيِر الَعَرِب، َفهَذا ُكلُّ ، َوكَما أنَّ َعَمَلُه َليَس ُمَوجَّ

َلٍة  اهلُل َتَعاَلى بُِفُصوٍل ُمستَِقلَّةٍ  َلٍة ُمَؤصَّ  فِيَما َيلِي:ُمَفصَّ



ًَل َوهذَ  (1) ًَل ُمَؤصَّ  .ا َبيَّنَّاُه ُمَفصَّ
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َ:َلْمََيُكْنَِسيَبَوْيِهَبًُِّْعاَفِيََعَمِلهَِ

إنَّ ُهنَاَك ُمَحاَوََلٍت ِضدَّ ِسْيبََوْيِه اإِلَماِم َوَعَملِِه الـُمْتَقِن الَجبَّاِر، َوَحاَوُلوا َتصِوَيَرُه 

ًرا أَتى لَِيْظلَِم الَعَربيََّة َوُأُصوَلَها، َولكِنَُّهم َجِهُلو
ا أنَّ َأْصَل َعَملِِه َمأُخوٌذ مِْن َجانًِيا َوَجائِ

ِة الَعَربيَِّة وَأَساطِينَِها، بِِسْلِسَلٍة َمعُروَفٍة بالِعْلِم بالَعَربيَِّة َوُأُصولَِها، َوَأْصُل التَّقنِيِن  مَّ
أئِ

، َوأَخَذ َعْن أبِي األَْسَوِد: 
ِّ
َؤلِي  َوَأَخذَ  ْلِفيِل،ا َعنَْبَسةُ للعَربيَِّة َراِجٌع إَِلى أبِي األَْسَودِ الدُّ

  َعبْدُ : َميُْمونٍ  َعنْ  َأَخَذهُ  ُثمَّ  األَْقَرُن، َمْيُمونٌ  :َعنَْبَسةَ  َعنْ 
ِ
، إِْسَحاَق  َأبِي ْبنُ  اهلل

ُّ
 اْلَحْضِرمي

 َعنِ  َوَأَخَذهُ  ،بُن أحمدَ  اْلَخلِيُل  :ِعيَسى َعنْ  َوَأَخَذهُ  ُعَمَر، ْبنُ  ِعيَسى :َعنْهُ  َوَأَخَذهُ 

ِسيبََوْيهِ : اْلَخلِيلِ 
(1)

األَْخَفُش  َمْسَعَدةَ  ْبنُ  َسِعيدُ : ِسيَبَوْيهِ  َعنْ  َوَأَخَذهُ  ،
(2)

. 

َغِة َوَذَكَروُه َوَحاَوُلوا إِيَصاَلُه َوَعَدَم  َوهَذا اإِلسنَاُد َمعُلوٌم َوَمْعُروٌف ِعنَْد أهِل اللُّ

َجِريِّ إَِلى اْنِقَطاِعِه، َوَقْد َأْثَبَتُه َبْعَد ِسْيبََويِه اإِلَماُم ابُن ا ألَْنَباِريِّ َعْن َشْيِخِه ابِن الشَّ

 ابنِ ِسيَبَوْيِه َومِنُْه َحتَّى َوَصَل إَِلى أبِي األَْسَوِد، َكَما َقاَل اإِلَماُم ابُن األَنباِريُّ َعْن َشْيِخِه 

َجِريِّ   ابنُ  َوَأَخَذهُ  َطَباَطَبا، اْبنِ  َعنِ  َأَخَذهُ  َأنَّهُ  َوَأْخَبَرنِي الَعَربيَِّة، ِعْلمَ  َأَخْذُت  َوَعنْهُ ): الشَّ

  َعنْ  :َطَباَطَبا
ِّ
، ِعيَْسى ْبنِ  َعلِي

ِّ
  َوَأَخَذهُ  الّرْبِعي

ُّ
  َأبِي َعنْ  :الّرْبِعي

 
، َعلِي

ِّ
 َوَأَخَذهُ  الَفاِرِسي

  َأُبو
 
  َعلِي

ُّ
اِج، ْبنِ  بَْكرِ  َأبِي َعنْ  :الَفاِرِسي رَّ اِج  ابنُ  َوَأَخَذهُ  السَّ رَّ  الَعبَّاسِ  َأبِي َعنْ  :السَّ

دِ، دُ  َوَأَخَذهُ  المَبرِّ ، ُعْثَمانَ  َأبِي َعنْ  :المبَرِّ
ِّ
، ُعَمرَ  َوَأبِي الماِزنِي

ِّ
 َأبِي َعنْ  :َوَأَخَذاهُ  الَجْرمِي

(..َوَغيِْرهِ  ِسيْبََويْهِ  َعنْ  :األَْخَفُش  َوأََخَذهُ  األَْخَفِش، الَحَسنِ 
(3)

 األَْسَودِ.، إَِلى أَْن يَِصَل إَِلى أبِي 



 .َكَما َأَخَذ ِسْيَبَوْيِه َعْن ِعْيَسى ْبِن ُعَمَر َأْيًضا (1)

 5/2141األدباِء )(، معَجُم 6/97الجوزيِّ )المنَتَظُم َلبِن  (2)
ِّ
َهبِي (، َتاريُخ اإِلسَلِم للذَّ

(5/279( 
ِّ
َواِة للِقْفطِي  .(1/41(، ت: تدمري، َوإنَباُه الرُّ

 .(302ص) نزَهُة األلباِء فِي طبقاِت األدباءِ  (3)
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ُروَن َبْعَدُه أيًضا َذَكُروا إِسنَاَد ُعُلوِم اللَُّغِة َبْعَد ِسيبََوْيِه إَلى َأِن انَتَشَر فِي  َوالُمتأخِّ

 نُ بْ  يدُ عِ َس  نِ َس الحَ  أبو :هِ يْ وَ بَ يْ ِس  نْ عَ  ذَ َخ أَ » اْلَفاِق، َكَما َذَكَرُه َصاِحُب اإِلْنَباِه َقائًَِل:

 ازنِ مَ ـال دٍ مَّ حَ مُ  نُ بْ  رُ كْ بَ  انَ مَ ثْ عُ  أبو :شِ فَ ْخ األَ  نِ عَ  ذَ َخ أَ وَ  ،طُ َس وْ األَ  ُش فَ ْخ األَ  ةَ دَ عَ ْس مَ 
ُّ
 ي

 انِ بَ يْ الشَّ 
ُّ
 مِ رْ الجَ  رَ مَ عُ  وبُ أَ وَ  ي

ُّ
 نِ ازِ مَ ـال نِ عَ  ذَ َخ أَ وَ  ،ي

ِّ
 مِ رْ الجَ وَ  ي

ِّ
 نُ بْ  دُ مَّ حَ مُ  اسِ بَّ العَ  وبُ أَ  :ي

 نِ عَ  ذَ َخ أَ وَ  ،اِج رَّ السَّ  نِ بْ  ركْ بَ  وبُ أَ وَ  ،اِج جَّ الزَّ  َق اسحَ إِ  وأبُ  :دِ المربِّ نِ عَ  ذَ َخ وأَ  ،دُ المربِّ يدَ زِ يَ 

 لِ عَ  وبُ أَ  :اِج رَّ السَّ  نِ ابْ 
 
 ِس ارِ الفَ  ارِ فَّ الغَ  دِ بْ عَ  ابنُ  نُ َس الحَ  ي

ِّ
 ِس ارِ الفَ  نِ عَ  ذَ َخ أَ وَ  ،ي

ِّ
 وبُ أَ  :ي

،عِ الّربْ  ىَس يْ عِ  نُ بْ  ىُّ لِ عَ  نِ َس الحَ 
ُّ
 عِ الّربْ  نِ عَ  ذَ َخ أَ وَ  ي

ِّ
 رٍ اِش بَ مُ  نُ بْ  مُ اِس القَ  رٍ ْص نَ  وبُ أَ  :ي

 طِ اِس الوَ 
ُّ
 .يُّ رِ ْص مِ ـال اذَ َش ابْ بَ  نابْ  دَ مَ ْح أَ  نُ بْ  رُ اهِ طَ  :رِ اِش بَ مُ ـال نِ ابْ  نِ عَ  ذَ َخ أَ وَ  ،ي

،رِ ْص مِ ـال يَل اعِ مَ ْس إِ  نُ بْ  دُ مَ ْح أَ  اُس حَّ النَّ  رٍ فَ عْ َج  وأبُ  :اِج جَّ الزَّ  نِ عَ  اًض يْ أَ  ذَ َخ أَ وَ   ذَ َخ أَ وَ  يُّ

 لِ عَ  نِ َس الحَ  وبُ أَ  :يِّ وِ فُ دْ األَ  نِ عَ  ذَ َخ أَ وَ  ،يُّ وِ فُ دْ األَ  رٍ كْ بَ  وبُ أَ  :اسِ حَّ النَّ  نِ عَ 
 
 يمَ اهِ رَ بْ إِ  نُ ابْ  ي

 فِ وْ الحُ 
ُّ
 فِ وْ الحُ  نِ عَ  ذَ َخ وأَ  ،ي

ِّ
 نِ ابْ  نِ عَ  ذَ َخ أَ وَ  ،يُّ وِ حْ النَّ  اذَ َش ابْ بَ  نِ بْ  دَ مَ ْح أَ  نُ بْ  رُ اهِ طَ  :ي

  دِ بْ عَ  وأبُ  :اذَ َش ابْ بَ 
ِ
 نْ عَ وَ  اٍت كَ رَ بَ  نِ ابْ  نِ عَ  ذَ َخ أَ وَ  ،يُّ رِ ْص مِ ـال يُّ وِ حْ النَّ  اٍت كَ رَ بَ  نُ بْ  دُ مَّ حَ مُ  اهلل

ي  بَ  نِ بْ  دِ مَّ حَ مُ  وبُ أَ  :هِ رِ يْ غَ   ةٌ اعَ مَ َج وَ  ،رَ ْص مِ  لِ هْ أَ  اءِ مَ لَ عُ  نْ مِ  ةٌ اعَ مَ َج  :ي  رِّ بَ  نِ ابْ  نِ عَ  ذَ َخ أَ وَ  ،رِّ

 اصِ العَ  نِ بْ  ورِ مْ عَ  عِ امِ جَ بِ  هِ عِ ِض وْ مَ  يفِ  رَ دَّ َص تَ وَ  ا؛هَ رِ يْ غَ وَ  ِب رِ غْ مَ ـال نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  نَ يْ مِ ادِ القَ  نَ مِ 

 ودِ دُ ُح  يفِ  اَت مَ وَ . لِ يْ الفِ  ءِ رْ خُ بِ  وزُ بُ نْ مَ ـال يُّ رِ ْص مِ ـال يُّ وِ حْ النَّ  ينِ َس الحُ  وأبُ  ُخ يْ الشَّ  هُ يذُ مِ لْ تَ 

ةٍ مائَ تِّ ِس وَ  نَ يْ رِ ْش عِ  ةِ نَ َس 
(1)

. 

َوبِهَذا َيَتَبيَُّن َلنَا َأنَّ ِسْيَبَوْيِه َلْم َيْبَتِدْع بِْدَعًة َمذُموَمًة، َوُهَو َقِد اقَتَدى بَِمْن َسَبَقُه 

َل الطَِّريَق َأَماَم َمْن َلِحَقُه، َوُهَو َقْد َأَخَذ عُلوَم الَعَربيَِّة باإِلْسنَاِد الُمتَِّصِل َعْن أْرَبابَِها  َوَسهَّ



 5/2141األدباِء )(، َومعَجُم 6/97الجوزيِّ )المنَتَظُم َلبِن  (1)
ِّ
َهبِي (، َوَتاريُخ اإِلسَلِم للذَّ

(5/279( 
ِّ
َواِة للِقْفطِي  .(42-1/41(، ت: تدمري، َوإنَباُه الرُّ
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َوابِِط َلَها، َوَبْعَدُه َأَخَذُه مِنُْه الُعَلَماُء َوالُمَتَضلِّ  ِعيَن منَها، َمَع َتقنِيٍن َلَها َوَضْبِط َبْعِض الضَّ

ِجْيًَل َعْن ِجْيٍل َعَرًبا َوَعَجًما َحتَّى َوَصَل ِعْلُمُه إَِلْينَا، َفَجزاُه اهلُل َعِن اإِلْسَلِم 

دٍ  َوالُمسلِميَن َخْيًرا َوَحَشَرَنا َوإِيَّاهُ   .-- َتْحَت لَِواِء َسيِِّدَنا ُمحمَّ

ََماَذاََكاَنََعَمُلَِسيَبَويِه؟

ا َبحَث َنَجاَح ِسيَبَوْيِه َوَعَدَم َنَجاِحِه فِي  َب َرْمَسُه َلـمَّ إنَّ الَكاتَِب َغاَلَط َنْفَسُه َوَقرَّ

َلم ُيْقبِْل َعَلى هَذا َأْصًَل َوَلْم َيُكْن  -- َعْقَلنَِة الَعَربيَِّة؛ ألَنَّ اإِلَماَم الَعَلَم ِسْيبََوْيهِ 

َيُروُم إَِلى َأْن ُيَعْقلَِن الَقَواِعَد، بَْل: ُجْمَلُة َما فَعَلُه ُهَو أنَُّه َتَتبََّع َكَلَم الَعَرِب َوَرَوى َعنُْهم 

َغِة َوَأخَذ النَّْحَو َواللُّغَ  ِة اللُّ َة َعنُْهم، َوَضبََط ذلَِك َنْظَمُهم َوَنْثَرُهم، َوأْقَبَل َعَلى َأئِمَّ

 َكَما َذَكْرَنا ذلَِك فِي الَفْصِل 
ِّ
َؤلِي ٌل بِأبِي األَْسَودِ الدُّ بَِضَوابَِط َوَقَواِعَد، َوَلُه إِْسنَاٌد ُمَتصِّ

ابِِق.  السَّ

َفَرَوى ِسْيبََوْيِه َعِن الَخلِيلِ 
(1)

، َويونَس ْبِن َحبيٍب 
(2)

، َوأبِي الَخطَّاِب األَْخَفشِ 
(3)

 ،

 فِ قَ الثَّ  رَ مَ عُ  ْبنِ  ىَس يْ عِ وَ 
ِّ
ي
(4)

. 

ُمُه  ا الَخليُل َفإنَُّه َمْرَجُع ِسيَبَوْيِه األََهمُّ َوُمَعلِّ َل َواألَِخيَر مِنُْهم؛ أمَّ َوََل سيََّما األَوَّ

األَْعَظُم، َوَقِد اعَتَمَد عليِه فِي ِعْلِمِه َوَتْحِقيِقِه فِي تألِيِف كِتابِِه َوَجْمِعِه لِـَمَباِحثِِه، َوهَذا 



(، وَتاريُخ اإلسَلِم 5/222(، َوالكامُِل َلبِن األثيِر )9/54) المنَتَظُم َلبِن الجوزيِّ  (1)

 .(2/15(، والمخَتَصُر يف أخباِر الَبَشِر )10/137)

(، َوتاريُخ ابِن الَورِديِّ 2/15فِي أخباِر الَبَشِر )(، والمخَتَصُر 9/91الجوزيِّ )المنَتَظُم َلبِن  (2)

(1/198). 

 )(، ومِرآُة الِجناِن 9/54الجوزيِّ )المنَتَظُم َلبِن  (3)
ِّ
 .(1/342للَيافِِعي

(4) ( 
ِّ
َهبِي  )9/562َتاريُخ اإِلسَلِم للذَّ

ِّ
 .(1/240(، ومِرآُة الِجناِن للَيافِِعي



  

139 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى  

تِي َنَقَل فِْيَها َعِن الَخلِيِل ََل َيْخَفى َعَلى َأَحٍد مِ  ِذيَن َدَرُسوا الكَِتاَب، َوالَمَواطُِن الَّ َن الَّ

:
ُّ
يَرافِي  ةُ امَّ عَ وَ  ،هِ يْ وَ يبَ ِس  اذُ ستَ أُ  يُل لِ والخَ » َأْكَثُر مِْن َخْمِسَماَئِة َمْوطٍِن، َفُهَو َكَما َقاَل السِّ

 نْ مِ  (اَل قَ ) :وْ أَ  ،(هُ تُ لْ أَ َس وَ ): هِ يْ وَ يبَ ِس  اَل قَ  امَ  لُّ كُ وَ  ،يلِ لِ الخَ  نِ عَ  هِ يْ وَ بَ يْ ِس  اِب تَ كِ  يفِ  ايةِ كَ الحِ 

«يُل لِ الخَ  وَ هُ فَ  هُ لَ ائِ قَ  رَ كُ ذْ يَ  نْ أَ  رِ يْ غَ 
(1)

. 

َقاَل )، َفهَذا َمْعنَاُه: (َزَعَم الَخلِيُل )َوَقْد َينُْقُل فِي أَحاييَن َكثِيَرٍة َعِن الَخلِيِل بَِقْولِِه: 

َهاِم الَمُقوِل َوَتْضِعيِفِه، كَما َفِهَمُه بعُض النَّاسِ ، َوَلْيَس (الَخلِيُل  تِّ
ِ
َل

(2)
. 

ا َعلَِم عنُه ِرَواَياٍت َكثِيَرًة َعِن  َوَقْد َشكَّ ُيونُس فِي َمْرِويَّاِت سيَبَوْيِه َعِن الَخلِْيِل َلـمَّ

دُ الَخلِيِل، َكما َنَقَل   َفَقاَل: ِسيَبَوْيهِ  هُ ِعنْدَ  رَ كِ ذُ  دْ قَ  أنَّهُ َعْن ُيوُنَس  دُ رِّ بَ مُ ـْ ال دَ ِزييَ  بنُ  ُمَحمَّ

 .فِيَها َفاْنُظرْ  َأْشَياءَ  َعنَْك  ىوَ رَ  دْ قَ  :َلهُ  يَل َفقِ  !اْلَخلِيلِ  ىلَ عَ  ُب ذِ كْ يَ  اْلُغََلمَ  َهَذا نُّ َأظُ »

«.يلِ وْ قَ  ُهوَ  ،َقاَل  َما َجِميعِ  فِي َق دَ َص  :َوَقاَل  ،رَ ظَ َفنَ 
(3)

. 

ْهَجِة َوالِحْفِظ الـُمتَْقنِ  َفهَذا َخيُر َدلِيٍل َعَلى َذْيِن َكاَن ِسْيبََوْيِه َيَتَمتَُّع  ِصْدِق اللَّ اللَّ

 بِِهَما.



(1)  
ِّ
 أيًضا، ُينَظُر: تاريُخ 32ص) أخَباُر النَّحِويِّيَن الَبْصِرّييَن للّسيرافِي

ُّ
(، َوَقاَلُه الَقاِضي الّتنوِخي

 الُعَلَماِء 
ِّ
، ُينَْظُر: 109ص) النَّحِويِّيَن مَِن البَْصِرّييَن والُكوفيِّيَن َوَغيِرِهم للّتنوِخي (، َوَكَذا ابُن األنباِريِّ

 .(45ص) نزَهُة األلباِء فِي طبقاِت األدباءِ 

، فِي: ) (2) َغاِت َقاَل اإِلَماُم النََّوِويُّ ينَا فِي َح (: »3/134( )َتهِذيِب األَسَماِء واللُّ ِديِث ضَماِم ْبِن ُروِّ

 
ِ
َ اهلُل َتَعاَلى َعنُْه أنَّه َقاَل لَِرُسوِل اهلل

ََخْمَسَ: »--َثْعَلبََة َرِضي ََعَلْينَا ََأنَّ ََرُسوُلَك َزَعَم

ََوَكَذا ََكَذا ََوَزَعَم َكاَ ، َالزَّ ََعَلْينَا ََأنَّ ََوَزَعَم ،
ََوَلْيَلة  ََيْوم  َفِيَُكل  َوَزَعَم فِي ُكلِّ هَذا  .الَحِديَث « َصَلَوات 

ِذي ُهَو ُقْدَوُة َأْهلِ َقاَل بَِمْعنَى: ) ٌك، َوَقْد َأْكَثَر ِسْيَبَوْيِه َرِحَمُه اهلُل َتَعاَلى فِي كَِتابِِه الَّ  (، َوَلْيَس فِْيَها َتَشكُّ

 .«(: َقاَل َزَعمَ َما َشيَْخاُه، َوَيْعنِي بِـ)(، َوهُ َوَزَعَم َأُبو الَخطَّاِب (، )َزَعَم الَخلِيُل كَذاالَعَربِيَِّة مِْن َقْولِِه: )

 .(1/372خَزانُة األََدِب َوُلبُّ ُلَباِب لَِساِن الَعَرِب للَبْغَداِديِّ ) (3)
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ا  ثنَيِْن  ُعَمرَ  ْبنُ  ِعيَْسىَوَأمَّ
ِ
ُه َلِزمَ ، َفِسيَْبَويِه َقْد (الَخلِيِل َوِسيَْبَوْيهِ )فإنَُّه الُعْمَدُة لَل

ِذي كَِتاَبهُ  َوَأَخذَ  َواْنَتَفَع، بِهِ  َوُعِرَف  اهُ  َصنََّفهُ  الَّ  َفُهوَ  َوبََسَطَه، َعَلْيهِ  َفَزادَ  (اْلَجامِعَ ) :َوَسمَّ

ا َيْسَأُل  َوَكانَ  اْليَْوَم، (ِسيبََوْيهِ  كَِتاُب )  َوَقدْ  َأْحَمَد، ْبنَ  اْلَخلِيَل  َشيَْخهُ  َعَلْيهِ  فِيهِ  ُأْشكَِل  َعمَّ

ا ِسيَبَوْيهِ  َيْوًما اْلَخلِيُل  َسَأَل   كَِتاًبا، َوَسْبِعينَ  بِْضًعا َجَمعَ : َفَقاَل  ُعَمرَ  ْبنُ  ِعيَسى َصنََّف  َعمَّ

َها َذَهَبْت  ْكَماَل ) كَِتاَبهُ  إَِلَّ  ُكلُّ ِذي َوُهوَ  ،(اْلَجامِعَ ) َوكَِتاَبهُ  َفاِرَس  بَِأْرضِ  َوُهوَ  ،(اإْلِ  الَّ

 :َأْنَشدَ  ُثمَّ  َساَعةً  اْلَخلِيُل  َفَأْطَرَق . َغَوامِِضهِ  َعنْ  َوَأْسَأُلَك  فِيهِ  َأْشَتِغُل 

َملَِ]  [ِمَنَالرَّ

يييييييهَََُجِميًعييييييياَالنَّْحيييييييوَََُذَهيييييييَ َ َُكلن

َ

 ُعَميييرََْْبييينََُِعيَسييي ََأْحيييََُّ َََمييياََغْييييرََ 

َ)ََذاكََ  َ(َجيييييياِم َ )ََوَهييييييَذاَ(إِْكَمييييييا  

َ

ََلِلنَّيييييا َََِوُهَمييييياَ َوَقَميييييرَََْشيييييْمس 
(1) 

َ
  

ُق فيِه، َكَما َنَقَل َعِن  يِه َوُيَحقِّ لكِنَّ ِسْيَبَوْيِه ُيعلُِّق على َكَلِم ِعيَسى ْبِن ُعَمَر، َوُيَحشِّ

َغِة َكَأبِي َعْمِرو ْبِن الَعََلِء، َفإنَُّه َنَقَل َعنُْه فِي َأْرَبِعيَن َمْوِضًعا  اْلَخِريَن مِْن أرَباِب اللُّ

ةٍ، َوأْحَياًنا َيُكوُن النَّقُل َطِويًَل، َكَما  َتقِريًبا، َوَنَقَل َعْن ُيونَُس  ْبِن َحبِْيٍب ُقَراَبَة َماَئَتي َمرَّ

ِ أَ  هُ تْ قَ حِ لَ وَ  ٍف رُ ْح أَ  ةِ َلثَ ثَ  ىلَ عَ  انَ كَ  امَ  رِ يْ غِ ْص تَ )َتَراُه فِي نَِهاَيِة َباِب:  ِ أَ  دَ عْ بَ  يِث نِ أْ التَّ  ُف ل  ،ٍف ل

ِ األَ  عَ مَ  ارَ َص فَ  (ٍف رُ ْح أَ  ةَ َس مْ َخ  نِ يْ فَ ل
(2)

 ،اِب البَ  اهذَ  يفِ  َك لَ  ُت رْ كَ ذَ  امَ  عُ يْ مِ َج )، أنَُّه َقاَل: 

(َس نُ وْ يُ  ُل وْ قَ  هِ يْ لِ يَ  يذِ الَّ  اِب البَ  يفِ  َك لَ  رُ كُ ذْ أَ  امَ وَ 
(3)

ِذي َيلِْيِه ُهَو:   اُب بَ ). َوالبَاُب الَّ



(، 13/412(، َوالبِدايُة والنِّهايُة )3/543(، وَتاريُخ اإِلسَلِم )3/487َوفَياُت األَعياِن ) (1)

( 
ِّ
هِب )1/240َومِرآُة الِجنَاِن للَيافِِعي واِة يف َطَبقاِت النَُّحاِة 2/224(، َوشَذراُت الذَّ (، َوإنَباُه الرُّ

(2/347). 

 .(3/419الكِتاُب لِسيَبَويِه ) (2)

َة اإِلَماِم الَعَلِم ِسيَبَوْيِه فِي الُمحاَفَظِة َعَلى األَمانِة 3/423ُب لِسيَبَويِه )الكِتا (3) =  (، َوهَذا ُيْظِهُر ِعفَّ



  

141 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى  

ريقِ حْ تَ 
(1)

(ٍف رُ ْح أَ  ةِ عَ بَ رْ أَ  ىلَ عَ  انَ كَ  امَ  
(2)

. 

َوَقْد َنَقَل َلنَا َكثيًرا مِْن َكَلِم الَعَرِب األَقَحاِح وَحِفَظُه كَِتاُبُه َلنَا، َواسَتْشَهَد بآَياٍت 

َكثِيَرٍة مَِن الُقرآِن الَكريِم َواْستَْخَرَج مِنَْها َقَواِعَد َوُأُصوًَل، َويبُلُغ َعَدُد اْلَياِت َأْكَثَر مِْن 

 تَْشَهَد بِأبياٍت َكثِيَرٍة، َوَقْد يبلُغ عدُدها َأْلًفا َوَخْمِسْيَن َبْيًتا ِشْعِريًّا.، َوكَذا اْس آَيةٍ  َأْرَبعَماَئةِ 

وايِة  َوَمَع هَذا فإنَُّه َيعِرُض ما َيكُتبُه عَلى َجَهابَِذِة َعصِرِه َكَما ُهو َمذكوٌر فِي الرِّ

ابَِقِة فِي َعْرِضِه َعَلى الَخلِيِْل، َوَكَذا َما َذَكَرُه ابُن قتيبَة َفهَو َشاِهٌد على ذلَِك أيًضا؛  السَّ

 اِش الّريَ  انَ ثَ حدَّ َقاَل ابُن ُقتيبَة: 
ّ
 عَ َض وَ  اذَ إِ  «هِ يْ وَ يبَ ِس » انَ كَ  :وُل يقُ  خفَش األَ  ُت سمعِ : اَل قَ  ، ُ ي

 لَ عَ  هُ َض رَ عَ  هِ ابِ تَ كِ  نْ مِ  ائً يْ َش 
َّ
 مُ لَ عْ أَ  مَ وْ اليَ  انَ أَ وَ  ،ينِّ مِ  مَ لَ عْ أَ  كانَ وَ  ،نهُ مِ  أعلمُ  ينِّ أَ  ىرَ يَ  وَ وهُ  ،ي

هُ نْ مِ 
(3)

. 



 تعاَلى؛ ألنَُّه لو أراَد أْن َينسَب الَباَبيِن إ =
ِ
َلى الِعلميَِّة، َونِسَبِة الِعلِم إَِلى َأْهلِِه، َوالَخوَف التَّاَم مَِن اهلل

 .م َيكْن ُهناَك َما َيْمنَُعُه َوُيْبطُِل َدْعَواُه، َفَغَفَر اهلُل َتَعاَلى َلُه َوَأْسَكنَُه الِفْرَدوَس َنفِسِه لَ 

 .َيْعنِي بالتَّْحِقيِر َتْصِغيًرا (1)

 .(3/423الكِتاُب لِسيَبَويِه ) (2)

(، والمخَتَصُر يف أخباِر الَبَشِر 1/209َوتاريُخ ابِن الَوردِيِّ ) (،1/546)الـَمعاِرُف َلبِن قتيبَة  (3)

ُلُهم: 2/29) ْوَن بِاألَْخَفِش َثَلَثٌة، َأوَّ ِذيَن ُيَسمَّ (، َوَقاَل فِي: )المخَتَصر فِي أخَباِر الَبَشِر(: )الَّ

ُثمَّ األَْخَفُش  .وكاَن نحويًا أيضًااألَخفُش األَكَبُر، وهُو أُبو الَخطَّاِب َعْبُد الَحِميِد، مِْن َأْهِل هجَر، 

 ْبُن ُسَلْيَماَن بِْن الَفْضِل، َوَكاَن ..األَْوَسُط، َسِعيُد بُْن َمْسَعَدةَ 
ُّ
ُر، َوُهَو َعلِي ثمَّ األَْخَفُش األَْصَغُر المَتَأخِّ

 فِي َسنَِة َخْمَس َعشَرَة،
َ
َوقِْيَل: ِستَّ َعشَرَة  األَْخَفُش األَْصَغُر المذُكوُر، نَحِويًا أيضًا، َوُتوفِّي

 .َوَثَلثَِماَئٍة(

 بعَد سيَبويِه كَ 
َ
ا َقْوُلُه: )َوَأَنا الَيْوَم َأْعَلُم مِنُْه(، َفإِنَُّه راِجٌع إَلى ِزياَدةٍ فِي الُعمِر؛ ألنَُّه بقي ثيًرا، َفَعاَش أمَّ

هذا الَكَلَم َلْم َيْرَض عنُه أهُل الِعْلِم لَِما فِيِه  َوَمَع هَذا َفإنَّ  .ِسيَبَوْيِه اْثنََتْيِن َوَثَلثِيَن َسنًَة َعلى ِخَلٍف 

 فِي: )تاِريِخ الُعَلَماِء النَّحوييَن(، )ص:
ُّ
=     (: َما 99مْدُح نَفِسِه، َكَما َقاَل الَقاِضي أبُو الَمَحاِسِن التّنوِخي
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ابِِق َيَتَبيَُّن َلنَا َأنَّ ِسْيَبَوْيِه َلم َيبَْتِدْع فِي ذلَِك، َوَلم يْأِت بَِشيٍء مِْن  َوبِهَذا الَعْرِض السَّ

َغِة الَعربيَِّة َحتَّى ُيتََّهَم فِي َصنِيِعِه، َولكِنَّ الَِّذي َقاَم بِِه ُهَو َتتَبٌُّع لَِكَلِم ِعنِْد َنْفِسِه  فِي اللُّ

ا، وَ  نَعِة فِْيِه َمَع َفْهٍم لَِكَلمِِهم َوُمنَاَقَشتِِهم  استِْجَماعٌ الَعَرِب، َتَتبًُّعا َتامًّ لَِكَلِم َأْهِل الصَّ

َلى َبعِض اْلَراِء، َوَتْرِك َما َرآُه َغيَر َقِوي  مِنَْها، ُثمَّ التَّنِقيُح َوالتَّفتِيُش َوإِيَرادِ اإِلْلَزاَماِت عَ 

حيِح مِنَْها، َوَوْضُع َقَواِعَد  فِي تِْلَك اْلَراِء بأسُلوٍب َلم ُيْسَبْق إِليِه، ُثمَّ الِقياُس َعَلى الصَّ

َوياِت الَّتِي َجاءْت َعنِ  ٍء مَِن الِعَلِل  َوُأُسٍس َعَلى تِْلَك الرِّ
ْ
الَعَرِب األَْقَحاِح، َمَع ذِْكِر َشي

ِذي ُيْرَحُل إَِليِْه مِْن  ْفَر الَعظِيَم الَّ ْخَم َوالسِّ َوالُمنَاَسَباِت َلَها، َحتَّى َصاَر هَذا الكِتاَب الضَّ

َمَشاِرِق األَْرِض َوَمغاِربَِها
(1)

. 

الـَمنَْهِجيَِّة َأذُكُر مَِثاًَل َواِحًدا مَِن الكَِتاِب َحيُث  َولُِبْرَهاِن َكََلمِي َعَلى هِذِه اإِلْطَلَلةِ 

َيُقوُم ِسْيبََوْيِه بِنَْقِل َكَلِم الَعَرِب فِي َقِضيَِّة َضِميِر الَفْصِل، َوُيوِرُد َمَقاَلًة َوُيَفنُِّدَها بَِعْقلِِه 

، َقاَل   يتِ الَّ  هِ الِ َح  نْ عَ  هُ دَ عْ بَ  امَ  رُ يِّ غَ يُ  ََل  ،ًَل ْص فَ  انَ كَ  امَ  نَّ أَ  مْ لَ اعْ وَ » :-- اللَُّغِويِّ الَفذِّ

ِ وَ  ،رَ كَ ُيذْ  نْ أَ  َل بْ قَ  اهَ يْ لَ عَ  انَ كَ    دُ بْ عَ  انَ كَ )وَ  ،(َك نْ مِ  ارً يْ َخ  وَ هُ  ادً يْ زَ  ُت بْ ِس َح ): َك لُ وْ قَ  َك ذل
ِ
 اهلل



ُض لَقْوِل  = َنَُّه يَتَعرَّ
ِ
اِعِر:كنُت أستِحبُّ لَسِعيٍد َأْن َيُقوَل َذلَِك؛ أل  الشَّ

َ[ِمَنَالَوافِرَِ]َ

ََيييييييييْومَ  َماَيييييييييَةَُكييييييييلَّ ُمييييييييُهَالر  َُأَعل 

َ

ََسييييييياِعُُُّ ََرَميييييييانِيَ ييييييياَاْسيييييييَ َُّّ  َفَلمَّ

 
ْيِن ُمْعَجَمةً   .َوُيْرَوى بِالشِّ

 َوَقاَل اأْلَُخُر:

َ[ِمَنَالَوافِرَِ]

ََعنييييييهَُ اَأْنََفكْكييييييُنَالُ ييييييلَّ َوليييييييمَّ

َ

 َف ييييييً ََيرانِيييييييَوأْفَلييييييَنََقيييييياَ :َأ َََّ

 

 

ًة ُأْخَرى، (1) ُجوِع إَلْيِه َمرَّ  َولكِْن َمَع هَذا َفالظَّنُّ الَغالُِب أنَُّه َلْم ُيْكِمْلُه َوأنَُّه َكاَن عَلى نِيَِّة الرُّ

َمِة َوالَخاتَِمةِ  َ ُدوَن وُجوِد الـُمقدِّ
ُح فِي ذلَِك أنَُّه َبِقي  .َوالـُمَرجِّ
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ِذينَ  َوَيَرى]: -- اهللُ  اَل قَ وَ  ،(َف يْ رِ الظَّ  وَ هُ  بَِّك  مِن إَِليَْك  ُأنِزَل  الَِّذي اْلِعْلمَ  ُأوُتوا الَّ  رَّ

 .[اْلَحقَّ  ُهوَ 

 بِ رَ عَ  ايَ نْ الدُّ  نَ مِ  َس يْ لَ وَ  ةً فَ ِص  ونُ كُ يَ  َف يْ كَ فَ  ،ةٌ فَ ِص  انَ هُ  اهَ  (وَ هُ ) نَّ أَ  اٌس نَ  مَ عَ زَ  دْ قَ وَ 
 
 ي

  دِ بْ عَ بِ  ُت رْ رَ مَ ) :ازَ جَ لَ  لَك كذَ  َك ذلِ  انَ كَ  وْ لَ وَ . رِ هَ ظْ للمُ  ةً فَ ِص  انَ هُ  اهَ  اهَ لُ عَ جْ يَ 
ِ
 ،(هِ ِس فْ نَ  وَ هُ  اهلل

َ  ُب رَ العَ  اهَ بِ  مُ لَّ كَ تَ يَ  ََل  ةٌ هَ رَ كْ تَ ْس مُ  انَ هُ  اهَ  وَ هُ فَ 
ِ
«مْ هُ دَ نْ عِ  اهَ عِ اِض وَ مَ  نْ مِ  َس يْ لَ  هُ نَّ أل

(1)
. 

 بِ رَ عَ  ايَ نْ الدُّ  نَ مِ  َس يْ لَ وَ )َوهِذِه الُجْمَلِة: 
 
ٌة َعَلى  (رِ هَ ظْ للمُ  ةً فَ ِص  انَ هُ  اهَ  اهَ لُ عَ جْ يَ  ي َدالَّ

ِن َتَتبٍُّع َتام  لَِكَلِم الَعَرِب َوَمْعِرَفٍة َكامَِلٍة بَِأَسالِيِب َكَلمَِها، َكَما أنَّ انتَِقاَدُه َوَتحلِيَلُه َيُدَلَّ 

ٍة َكاَن ِسْيَبَوْيِه َيتََمتَُّع بَِها. ٍة ُلَغِويَّ ٍة َعِجيبٍَة َوَعبَْقِريَّ  َعَلى ُقوَّ

لِيَقِة َوََل ُيَسلُِّم ْلَرا ِة دوَن استِْعَماِل الَعْقِل َوالَمنْطِِق َوالِقيَاِس اللَُّغِويِّ َوالسَّ ِء األَئِمَّ

قِيَقِة الـُمْرَهَفِة، َفإَِذا َوَجَد فِي َكََلِم َأَحِد الُعَلَماِء َشيًئا َلم َيسُكْت  ِة الدَّ الَعربيَِّة الَفذَّ

َما ارَتآُه َصَواًبا، َكَما َنِجُدُه َيْعَتِرُض َعَلى الَخلِيِل فِي َعَلْيِهم، َبْل: َبيََّن فِي المسأَلِة رأَيُه وَ 

 وَل يقُ  نْ أَ  وزُ جُ يَ  هُ نَّ أَ  -- يُل لِ الخَ  مَ عَ زَ وَ » َمَواِضَع، َفِمنَْها: اعتََرَض عَليِه بَِقْولِِه:

 .دٍ يْ زَ  يِخ أَ بِ  هُ هَ بِّ َش تُ  نْ أَ  َت دْ رَ أَ  اذَ إِ  ،(يدٍ زَ  وُخ أَ  َرُجٌل  اهذَ ): ُل ُج الرَّ 

  عِ ِض وْ مَ  ىفِ  َلَّ إِ  وزُ جُ يَ  ََل  يٌف عِ َض  ٌح يْ بِ قَ  اوهذَ 
ِ
 اهذَ ): َت لْ قُ لَ  اهذَ  ازَ َج  وْ لَ وَ  ،ارِ رَ طِ ْض اَل

 اًَل َح » ةُ فَ المعرِ » ونَ كُ تَ  نْ أَ  َح بُ قَ  امَ كَ  اهذَ  زْ جُ يَ  مْ لَ فَ . يلِ وْ الطَّ  َل ثْ مِ : يدُ رِ تُ  ،(ويُل الطَّ  يرٌ ِص قَ 

 هُ ُيجامِعْ  مْ لَ فَ  ،هِ بِ  َت مْ لَّ َتكَ  امَ  ُض قُ َتنْ  َك نَّ ألَ  ؛ُح بَ قْ أَ  ةِ فَ الصِّ  ىفِ  وَ هُ وَ . رِ عْ الشِّ  ىفِ  َلَّ إِ  ةِ رَ كِ للنَّ 

«ىالَ عَ تَ  اهللُ  اءَ َش  نْ إِ  هِ ابِ بَ  ىفِ  َك لَ  بَّينُ يُ َس وَ . ةِ فَ الصِّ  ىفِ  اَرَقهُ فَ  امَ كَ  ،الِ الحَ  ىفِ 
(2)

. 



 .(395-2/394الكَِتاُب ) (1)

 .(1/361الكَِتاُب ) (2)
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. (ٌح الِ طَ فَ  الحًاَص  ََل  نْ إِ وَ  ،ٍح الِ َص  لٍ ُج رَ بِ  ُت رْ رَ مَ ): َك لُ وْ قَ » َوَقاَل فِي َمْوِضٍع آَخَر:

 دْ قَ فَ  حًاالِ َص  نْ كُ يَ  ََل  نْ إِ ): وُل يقُ  هُ َأنّ ك ،(حًاالِ طَ فَ  حًاالِ َص  ََل  إِنْ ): وُل يقُ  نْ مَ  ِب رَ العَ  نَ مِ وَ 

 .(احً الِ طَ  يُتهُ قِ لَ  :وْ أَ  ،هِ بِ  ُت رْ رَ مَ 

 نْ كُ أَ  ََل  نْ إِ ): ىلَ عَ  ،(ٍٍح الِ طَ فَ ٍح الِ َص  ََل  إنْ ): وُل قُ يَ  نْ مَ  ِب رَ العَ  نَ مِ  نَّ أَ  ُس ونُ يُ  مَ عَ زَ وَ 

 هِ يْ فِ  آَخرَ  ًَل عْ فِ  (ََل  نْ إِ ) دَ عْ بَ  ِمرُ ُتْض  َك نَّ ألَ  ؛يٌف عِ َض  يٌح بِ قَ  اهذَ وَ  (ٍح الِ طَ بِ فَ ٍح الِ َص بِ  ُت رْ رَ مَ 

ِ وْ قَ  يفِ  (ََل  نْ إِ ) دَ عْ بَ  ِمرُ ْض تُ  يذِ الَّ  رَ يْ غَ  ٌف ذْ َح  «(نْ كُ يَ  ََل  نْ إِ ): َك ل
(1)

. 

، َأْو: ُمشكَِلٌة َمنْطِِقيٌَّة، َفلَِماَذا َلم َأِخيًرا أُقوُل: إَِذا   
َكاَن فِي كِتاِب ِسْيَبَوْيِه َخَلٌل َعْقلِي

ُه َعَلى َوْجَه َكَلِم ِسْيبََوْيِه، َوُنَبيَِّن َلُه َصَواَبُه، َوُنْظِهَر َخَلَل َفْهِم  ُيَبيِّنُْه أوزوُن َحتَّى َنُدلَّ

مِْن َتْركِِه َكَلَم سيبَوْيِه َوكَِتاَبُه َوَعَدَم  النَّْفِس َشيءٌ  َأوزوَن َوُبْعَدُه؟! َولكْن َيْبَقى فِي

عتَِراَض َما ُكنَت 
ِ
ٍة َواِحَدٍة، َوَلْو َكاَن أوزوُن َرَأى َكََلًما َلُه َيْقَبُل اَل النَّْقِل مِنُْه َوَلْو لَِمرَّ

ْمَت َوُيْؤثُِرُه َعَلى الَكََلِم!  َتَراُه َيخَتاُر الصَّ

q 
 

 

 

 

 



 .(1/262الكَِتاُب ) (1)
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 َهْل َكاَن ُجْهُد

 ِسْيَبَوْيِه ِلَغيِر النَ اِطِقيَن بالَعَربيَ ِة؟

ابِِق َقاَل:    َكْوُنهُ )َوالَعِجيُب مِْن َكََلِم َأوزوَن َأنَّه فِي النَّصِّ السَّ
َّ
 قامَ  األَصلِ  َفارسي

َغةِ  َكلِماِت  َلْفظِ  فِي َيْلَحنُوا ََل  كِي الَوْقِت  ذلَِك  فِي ألَمَثالِهِ  قواِعدَ  بَِوْضعِ   .(الَعربيَّةِ  اللُّ

ا َلم َينُْظْر فِي كَلِم ِسيَبويِه َوََل َيْعِرُف َما  َوإِنَّنِي َعَلى َيقيٍن أنَّ َصاِحَب هَذا الَكَلِم إِمَّ

، َحتَّى َأَكَل َبعُضهُ  ا َحاقٌِد َعنِيٌد َبَلَغ بِِه الِعنَاُد إَِلى َأْقَصى الَحدِّ َتابِِه أْصًَل، َوإِمَّ
 فِي كِ

ََل  (الكِتاَب )َعلَِم َيِقينًا أنَّ  -َوَلْو َيسيًرا-َبْعًضا؛ ألنَّ ُكلَّ َمْن َطاَلَع الكِتاَب َوَنَظَر فِيِه 

يِه َيصُلُح إَِلَّ لُِمنَْتٍه مِْن َطالِبِي الَعَربيَِّة، َفكيَف ُيَقاُل إِنَُّه لَِغيِر َناطٍِق بِالَعَربيَِّة؟ َوَكأنَّ ِسيبَوَ 

ْعَهٍد لَِتعليِم الَعَربيَِّة لَِغيِر النَّاطِِقيَن بَِها َوَيْشَرُح َلُهم الُحُروَف الِهَجائِيََّة َعاكٌِف َعَلى مَ 

ا ُمْزٍر بِصاِحِب الِجنا اِر النَّاِشَرةِ لِكَِتابِِه، َوَرْسَمَها، هَذا َحقًّ َيِة َوُسمَعتِِه الِعلميَِّة َوالدَّ

َقُهم َعاًرا َوَعَصَب بَِرأِسِهم ََل    َيْمُحوُه َماٍح.َوَطوَّ

ُسوُه َوَتَداَرُسوُه  َوَيْكِفي َتعظِيًما لِكِتابِِه أنَّ َفَطاِحَل الَعَربيَِّة وُعَلَماَءَها األَْفَذاَذ َدرَّ

دِ  كالمَبرِّ
(1)

، َوأبِي ُعْثَماَن الَماِزينِّ
(2)

 
ِّ
، َوالكَِسائِي
(3)

، َواألَْخَفشِ 
(4)

َمْخَشِريِّ  ، َوالزَّ
(5)

 ،



 .(11/381الطَّربِيِّ )َتاريُخ  (1)

 )(، وَتاريُخ 12/12الجوزيِّ )المنَتَظُم َلبِن  (2)
ِّ
َهبِي (، َومِرآُة الِجناِن 18/187اإِلسَلِم للذَّ

( 
ِّ
 .(2/82لليافِِعي

(3)  
ِّ
 )(، َوَتاريُخ 41ص) أخَباُر النَّحِوّييَن الَبْصِرّييَن للّسيرافِي

ِّ
َهبِي  .(15/173اإِلسَلِم للذَّ

(4)  
ِّ
 )40ص) أخَباُر النَّحِوّييَن الَبْصِرّييَِن للّسيرافِي

ِّ
َهبِي  .(15/173(، َوَتاريُخ اإِلسَلِم للذَّ

ِة النَّْحِو َواللَُّغة للفيُروز آَباِدي (5)  .(172ص) البُْلَغة فِي َتَراِجِم َأئِمَّ
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ِّ البَْصِريِّ َوأبِي ُعَمَر 
الَجْرمِي

(1)
، َوابِن ُدُرْسُتَوْيهِ 
(2)

اِج  َوابنُ ،  رَّ السَّ
(3)

َوأبِي َجْعَفٍر  ،

اسِ  النَّحَّ
(4)

 لِ عَ  يبِ أَ ، وَ 
 
 ِس ارِ الفَ  ي

ِّ
ي
(5)

 لِ عَ وَ  ،
ِّ
مَ  ىَس يْ عِ  نِ بْ  ي  انِ الرُّ

ِّ
ي
(6)

، َوابِن َمالٍِك 
(7)

 ،

ٍة َكثِيِرين بَِحيُْث َيَملُّ  .َوَغْيِرِهم مِْن َأئِمَّ ِهم َوَيكِلُّ ُد فِي َعدِّ  المَتَعدِّ

تاُبُه َنْجًما َباِرًزا، َبْل: َقَمًرا ُمنِيًرا فِي َسَماِء الَعَربيَِّة إَِلى َحدِّ أنَُّهم إَِذا َأْطَلُقوا 
َوَكاَن كِ

ْهُن إِليِه، َوَلْو َلم ُيْذَكْر اسُم َصاِحبِِه، َوَكاُنوا  َكلَِمَة الكِتَاِب فِي ُعُلوِم الَعَربيَِّة انَصَرَف الذِّ

َف َأَحٍد َوُرسوَخ َكْعبِِه فِي النَّْحِو َذَكُروا إِْتَقاَنُه للكَِتاِب، َكَما َوَصُفوا أَبا إَِذا َأراُدوا َوْص 

(هِ يْ وَ بَ يْ ِس  اِب تَ كِ  يفِ  اامً مَ إِ  وِ حْ النَّ بِ  امً الِ عَ  انَ كَ )ُعْثَماَن األَنَماِريَّ َقائًَِل: 
(8)

. 

الَعربيَِّة، حتَّى إنَُّهم لو أَراُدوا َوَكاَن ِسيَبَويِه َمْضِرَب الَمثَِل فِي اِستِيَعاِب عُلوِم 

، «َكأنَُّه سيَبَويهِ » ،«سيَبويِه َزَمانِهِ » َوصَف َشخٍص بالِعْلِم بالَعربيَِّة َشبَُّهوُه بِِه، َوَقاُلوا:

بََقاِت، َفَكيَْف ُيوَصُف ُجْهُدُه بأنَُّه لِغيِر  َغِة َوالتََّراِجِم َوالطَّ َوهَذا َكثِيٌر فِي ُكتُِب اللُّ

ِر َوالـَمعِرَفِة؟.ال  نَّاطِِقيَن بالَعَربيَِّة َمَع هَذا التَّبَحُّ



 أخَباُر النَّحِوّييَن  (1)
ِّ
 )40ص) الَبْصِرّييَِن للّسيرافِي

ِّ
َهبِي  .(16/202(، َوَتاريُخ اإِلسَلِم للذَّ

 )2/729معَجُم األدباِء ) (2)
ِّ
َهبِي  .(26/139(، َوَتاريُخ اإِلسَلِم للذَّ

(3)  
ِّ
بِن ا82ص) أخَباُر النَّحِوّييَن الَبْصِرّييَِن للّسيرافِي

ِ
 ألَنَباِريِّ (، ونزَهُة األلباِء فِي طبقاِت األدباِء َل

 .(186ص)

(4) ( 
ِّ
َهبِي  .(26/185َتاريُخ اإِلسَلِم للذَّ

 )2/506معَجُم األدباِء ) (5)
ِّ
َهبِي  .(29/134(، َوَتاريُخ اإِلسَلِم للذَّ

(6) ( 
ِّ
َهبِي َفِديِّ )29/134َتاريُخ اإِلسَلِم للذَّ  .(19/209(، َوالَوافِي بالَوَفَياِت للصَّ

افِي  (7)  .(5/396َوالـُمْسَتْوَفى َبْعَد الَوايف )الـَمنَْهُل الصَّ

بِن بشكَوال (8)
ِ
ِة األَْنَدُلِس َل َلُة فِي َتاِريِخ َأئِمَّ  .(216ص) الصِّ
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ُّ الَكبيُر أبُو ُنواٍس َتلِميًذا َعَلى كَِتابِِه َواسَتَفاَد مِْن َنْحِوهِ 
اعُر الَعَربِي َوَكاَن الشَّ

(1)
. َفأُبو 

 ادً َح أَ  ُت يْ أَ رَ  امَ » الَجاِحُظ:َكما َقاَل عنُه ُنواٍس مِْن أساطِيِن الَعربيَِّة الَعاِرفيَن بأَسالِيبَِها، 

  ةِ بَ انَ جَ مُ وَ  ةٍ وَ ََل َح  عَ مَ  ةً جَ هْ لَ  َح َص فْ أَ  ََل وَ  ،اسٍ وَ نُ  يبِ أَ  نْ مِ  ةِ غَ اللُّ بِ  مَ لَ عْ أَ  انَ كَ 
ِ
«اهِ رَ كْ تِ ْس اَل

(2)
. 

 َوََل أدِري إْن كاَن صاِحُبنا أوزوُن يَراُه غيَر َناطٍِق بالَعَربيَِّة!.

ْن َقَرأ كَِتاَب ِسيَبَويِه َعَلى َوَكاَن اإِلَماُم  ُّ مِمَّ
اللَُّغِويُّ الَكبِيُر أبُو َحاتٍِم الّسجسَتانِي

َتْينِ  األَْخَفِش َمرَّ
(3)

ِفِه فِي الَعَربيَِّة.  . َوَهَذا ُيْبِرُز َجََلَلَة َقْدِر الكَِتاِب َوُعُلوَّ َكْعِب ُمؤلِّ

ُسُه َوَكاُنوا ُيَعظُِّموَن الكَِتاَب، َوَيَرْوَنُه أَ  ْصًَل َأِصيًَل فِي الَعَربيَِّة، َوََل َيْدُرُسُه َوََل ُيَدرِّ

 َحاِذٌق،
 
ٌص َماِهٌر َوَصيَْرفِي َ  انَ َكْيَس  ابنَ  ُت دْ َص قَ » :انَ ُبْرهَ  ابنُ  َقاَل َكَما  إَِلَّ ُمتََخصِّ

ِ
 أَ رَ قْ أل

جَّ  ي:نِ عْ يَ . هِ لِ هْ أَ  ىلَ إِ  هِ بِ  ْب هَ اذْ  :اَل قَ فَ  ،ِسيبَوْيهِ  تاَب كِ  ليهِ عَ  «اِج رَّ السَّ  نَ ابْ وَ  ،اَج الزَّ
(4)

. 

 َتَعاَلى فِي َتْرَجَمتِِه، ُتْظِهُر َضْعَف 
ِ
ا َسَيأتِي َمَعنَا بإِذِن اهلل َفهِذِه األَْمثَِلُة َوغيُرَها مِمَّ

َة مَِن الَعَرِب َوالعَ  مَّ
؛ ألنَّ األَئِ

 
َجِم َكَلِم الُمهنِدِس، َوُتِرينَا َأنَُّه كَلٌم َفاِرٌغ َغيُر َواقِِعي

عتَِباِر َوالتَّْبِجيِل َوالتَّعظِيِم، َوَرأوُه مِْن َأْعَظِم َما ُصنَِّف فِي 
ِ
َنَظُروا إَِلى الكَِتاِب بَِعيِن اَل

الَعَربِيَِّة، َوََل َمثيَل َلُه َعَلى اإِلْطَلِق، َوُكلُّ كِتَاٍب َبْعَدُه فِي النَّْحِو ِعياٌل َعَلْيِه، َوبِهَذا 

ُب مِنُه َكبَاقِي ُأْعُجوَباتِِه.َأْدَرْكنَا أنَّ كَ   ََلَم الـُمهنِدِس َليَْس ِسَوى َتمِويٍه ُيَتَعجَّ



البِدايُة والنِّهايُة ، (، ت: بشار8/475بغَداَد )(، َوَتاريُخ 10/16َلبِن الجوزيِّ )المنَتَظُم  (1)

(14/64). 

 .(10/16)الجوزيِّ المنَتَظُم َلبِن  (2)

(3)  
ِّ
( وَتاريُخ 12/91َلبِن الجوزيِّ )(، المنَتَظُم 71ص) أخَباُر النَّحِوّييَن الَبْصِرّييَِن للّسيرافِي

( 
ِّ
َهبِي  .(19/164اإِلسَلِم للذَّ

 )5/2307معَجُم األدباِء ) (4)
ِّ
َهبِي  .(22/248(، َوَتاريُخ اإِلسَلِم للذَّ
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 [ِمَنَالطَِّوْيلَِ]

ييييةًَ ْنَياََأَعاِجيييييَ ََجمَّ َفِيييييَالييييُّن َإِنَّ ََأَّلَّ

َ

 َوَأْعَجُبَهيييييياََأْنَََّلََيِويييييييَ ََولِْيييييييَُُّها 

 q 
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 ِسيَبَوْيِه النَ ْحَو َفَقط! َلْيَس َعَمُل

َيْظَهُر مِْن كِتاِب أوزوَن أنَّ ِسْيَبَويِه َلم َيْشتَِغْل إَِلَّ بِعْلِم النَّْحِو، َوليَس فِي كِتابِِه 

كَِتاَبُه َمَباِحَث ِسَواُه، َوهَذا َأيًضا َجْهٌل بالكَِتاِب َكَجَهاََلتِِه األُْخَرى؛ ألنَّ ِسْيَبَوْيِه َأْوَدَع 

َجلِيَلًة مَِن التَّصِريِف، َكَما َذَكَر فِيِه َمَعالَِم ُمنِيَفًة مِْن ِعْلِم البَََلَغِة، َوُهَو َأيًضا َموُسوَعٌة 

 ، َعظِيَمٌة فِي ِعْلِم األَْصَواِت، َوكَذا َمْرَجٌع ُمِهم  لِِعْلِم التَّجِويِد، َكَما ُهَو َمْرَجٌع ُلَغِوي  َفذ 

الكَِتاُب َغَماٌم َهُموٌع ُمَتَقاطٌِر، ُدرُّ َأْفَضالِِه َوإِْفَضالِِه فِي َشَواِردِ الُعُلْوِم ُمَتنَاثِر، َوَقْد يأتِي فَ 

 َتَعاَلى، َوَلَعلَّ الَباِحثِيَن ُيربُِزوَن هِذِه الَجَوانَِب 
ِ
بَياُن َذلَِك بُِفُصوٍل َيِسيَرةٍ بإِذِن اهلل

ُلونَ بإِْطنَاٍب َوَتْفِصيٍْل، وَ  ُلوَن فِيَها َوُيَؤصِّ ُيَفصِّ
(1)

.

َالكَِ اُبََوِعْلُمَال َّْصرِيِف:

َهاِت أَبَواِب التَّصِريِف، َوَيُخوُض فِي َدَقائِِق َمَسائِلَِها  ُن ُأمَّ إنَّ كِتاَب ِسيبََوْيِه ُيَضمِّ

، َوِصْيَغِة اسَمي  َوَشَواِرِد َفَرائِِدَها، َكاإِلْعََلِل َواإِلبَداِل بأنَواِعِهَما،
ِّ
َوالَقْلِب الـَمَكانِي

الَفاِعِل َوالمفُعوِل، َواْسِم اْلَلِة، َوالـَمَصادِِر، َوالتَّصِغيِر بأنَواِعِه َوَمَباِحثِِه، َوالُحُروِف 

ِف، َوالـَمقُصوِر َوالـَممُدوِد، َوَكيِفَيِة بِنَاِء ال يِد، َوالـُمَضعَّ
َوائِِد، َوُنَوَني التَّْوكِ ُجُموِع الزَّ

َوأنواِعَها َوأبنَِيِة الِقلَِّة مِنَْها َوالَكْثَرِة، َوِصَيِغ األَْفَعاِل َوأبنَِيتَِها، َوأبنِيَِة ِصيَِغ الـُمَباَلَغِة، 

َماِن  َفِة الـُمَشبََّهِة، َواْسِم التَّْفِضْيِل، َوَجْمِع الَجْمِع َواسِم الَجْمِع، َواْسَمِي الزَّ َوالصِّ

ِة َوالـَمَسائِِل الـُمنِيَفِة فِي التَّصِريِف، َوليَس هَذا والـَمَكاِن، َوغَ  يِرَها مَِن األَبَواِب الـُمِهمَّ



ْتَبِة َوالَمَقاِم، َولكِنََّها ََل َتِفي بَِحقِّ الكَِتاِب، مِْن َحْيُث ُهنَاَك ِدَراَساٌت َجلِيَلُة  (1) الَقْدِر َرفِيَعُة الرُّ

ِة ُعُلوِم كَِتابِِه َأْكثََر إِخَراُج ُدَرِر ُفنُونِِه المَتنَاثَِرِة، َوِشَعبِِه الُمَتَكاثَِرِة، َوَلَعلَّ اهلَل ُيَقيُِّض َلُه َمْن َيْهَتمُّ بِِدَراَس 

 .ْكَثرَ َفأَ 
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سِم َوالِفْعِل، َوَجَعُلوا 
ِ
رفِيَِّة فِي اَل َفَحسُب، َبِل: الُعَلَماُء َبْعَدُه اعتََمُدوا َعَلى َأوزانِِه الصَّ

ُروُه فِي ُكتُبِِهم،  ًة َوَقرَّ َكاْبِن ُقَتْيَبةَ َما َأثَبتَُه ُحجَّ
(1)

، َواْبِن ُدَرْيدٍ 
(2)

، َواْبِن األَنَباِريِّ 
(3)

 ،

َواألَْزَهِريِّ 
(4)

َغِة.  ِة اللُّ مَّ
 ، َوَغيِرِهم مِْن َأئِ

َ ِة: َالكَِ اُبََوِعْلُمَُمْفَرَداِتَاللن

َن أيًض  نَُه مِْن َقَواِعَد َوُأُصوٍل؛ َتَضمَّ ا قِْطَعًة َكبيَرًة مِْن إِنَّ كَِتاَب ِسيبََوْيِه َمَع َما َتَضمَّ

ًة َكبِيَرًة ََل ُتنَْكُر. َغِة، َوَصاَر فِي هَذا َموُسوَعًة َكبيَرًة َوَثْرَوًة ُلَغِويَّ  ُمفَرَداِت اللُّ

:  ُل هْ أَ  كْ ْدرِ يُ  لم يَبةً رِ غَ  اللَُّغةِ  نَ مِ  قِْطَعةً  كَِتابهِ  فِي ىوَ رَ  دْ قَ » َقاَل َعْبُد الَقاِدِر الَبْغداِديُّ

َغةِ  «مِنَْها افً رْ َح  وادّ رَ  َوََل  فِيَها َما َجِميعِ  َفةَ رِ عْ مَ  اللُّ
(5)

. 

لْ  إِذا :إِْسَحاَق  َأبُو َقاَل » َوَنَقَل َأيًضا َقائًَِل:  هُ َأنَّ  َت نْ يَّ بَ تَ  ،ِسيبََوْيهِ  اِب تَ كِ  نْ مِ  اأْلَْمثَِلةَ  َت َتَأمَّ

 َعلِ  نَاثَ دَّ َوَح  :اُس حَّ النَّ  َجْعَفرٍ  َأُبو َقاَل  .غةِ باللُّ  النَّاسِ  مُ علَ أَ 
ُّ
 نَاثَ َحدَّ  :َقاَل  ،ُسَلْيَمانَ  نُ بْ  ي

دُ   ىلَ عَ  واعُ بَّ تَ تَ  ةِ غَ اللُّ بِ  َفةُ رِ عْ مَ ـالْ  َلهُ  نْ َومَ  اْلَعَربيَّةِ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ينَ ِش تِّ فَ مُ ـال َأنَّ  :يدَ زِ يَ  بنُ  ُمَحمَّ

 :(عُ لِ دَ نْ الهُ ) ،مِنَْها َأْمثَِلةٍ  َثََلَثةَ  إَِلَّ  اْلَعَرِب  َكََلمِ  نْ مِ  كَ رَ تَ  وهُ دُ جِ يَ  مْ َفلَ  ،اأْلَْمثَِلةَ  ِسيَبَوْيهِ 

 
َ
 .ضٍ َأرْ  اْسمُ  َوُهوَ  :(يرُ ِص نْ مَ َش )وَ  .اْلَقَفا فِي مٌ ظْ عَ  َوُهوَ  :(ُس اقِ دَ رْ الدُّ )وَ  .ةٌ لَ قْ بَ  َوِهي



بِن ُقتيَبَة ) (1)
ِ
 .(2/357(، )2/290َغِريُب الَحِديِث َل

بِن ُدَرْيٍد ) (2)
ِ
 .(3/1298(، )2/1213َجْمَهَرُة اللَُّغِة َل

بِن األَنَباِريِّ ) (3)
ِ
اِهُر فِي َمَعانِي َكلَِماِت النَّاِس َل  .(1/196(، )1/90الزَّ

َغِة لألَزَهِريِّ ) (4)  .(، 9/298(، )9/269(، )5/45(، )3/229َتهِذيُب اللُّ

 .(1/17خَزانُة األََدِب َوُلبُّ ُلَباِب لَِساِن الَعَرِب للَبْغَداِديِّ ) (5)
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 اأْلَْصَمعِ  رَ سَّ فَ  دْ َوقَ 
ُّ
تِي اللَُّغةِ  نَ مِ  اوفً رُ ُح  ي  ْرمِ اْلجَ  رَ سَّ َوفَ  ،كَِتابهِ  فِي الَّ

ُّ
 ،اأْلَْبنَِيةَ  ي

 هُ مُ لَ عْ يَ  فِيَما هُ ِعنْدَ  َما َيُقوُل  مِنُْهمْ  َواِحدٍ  لُّ كُ وَ  ،يىحْ يَ  نُ بْ  دُ مَ ْح َوأَ  ،َحاتِمٍ  َأُبو اهَ رَ سَّ فَ وَ 

ا ُف قِ َويَ  َغةِ  فِي هِ يْ وَ بَ يْ ِس لِ  ُف رِ تَ عْ يَ وَ  ،هُ فُ رِ عْ يَ  ََل  َما ىلَ عَ  نُ عَ طْ يَ  َوََل  ،بِهِ  َلهُ  مَ لْ عِ  ََل  َعمَّ  ةِ قَ الثِّ بِ  اللُّ

ووارْ يَ  ملَ  َما ىوَ رَ وَ  ُموالَ عْ يَ  لم َما مَ لِ عَ  هُ َوَأنَّ 
(1)

.

َغِة َعْن كَِتاِب سيَبويِه فِي هَذا البَاِب، مِنُْهم: ابُن ُدَرْيٍد  ِة اللُّ مَّ
َوَقْد َنَقَل َكثيٌر مِْن أئِ

األَْزِديُّ 
(2)

، َوالَجْوَهِريُّ 
(3)

، َوابُن َفاِرسٍ 
(4)

ِسْيَدهْ ، َوابُن 
(5)

، َوَغيُرُهم مِْن ُعَلَماَء آَخِريَن 

 َكثيِريَن.

: ْعرَِالَعَرِبي  َللو  َالكِ اُبَِديَوان 

ا َزاَد َعَلى  إِنَّ الكَِتاَب َموُسوَعٌة َكبيَرٌة َحِفَظْت َلنَا َشَواِهَد َكثِيَرًة فِي الَعَربيَِّة ممَّ

َمِة خَزاَنتِِه:األَْلِف َكَما َأَشْرَنا إليِه َسابًِقا، َقاَل البَ   اْلجَ  َقاَل » ْغَدادِيُّ فِي ُمقدِّ
ُّ
 ُت رْ ظَ نَ ) :ْرمِي

اأَ ف ،اَبْيتً  َوَخْمُسونَ  ٌف لْ أَ  فِيهِ  اَفإِذَ  ؛ِسيبََوْيهِ  اِب تَ كِ  فِي  ايهَ لِ ائِ قَ  َأسَماءَ  ُت فْ رَ عَ  دْ قَ فَ  ُف لْ اأْلَ  مَّ

 َعَلْيهِ  نْ عَ طْ يَ  َولم هِ زِ جْ عَ بِ  َف رَ تَ عْ افَ  ،(ايهَ لِ ائِ قَ  َأسَماءَ  ْف رِ عْ أَ  مْ َفلَ  اْلَخْمُسونَ  امَّ َوأَ  ،اهَ تُّ بَ ثْ أَ فَ 

ءٍ 
ْ
ِ  ،اَأْيًض  َماِزينِّـال ُعْثَمانَ  يبِ ألَ  اْلَكََلمُ  َهَذا ُرِوَي  َوقدْ  ،بَِشي  دِ اهِ وَ الشَّ  حَّ َص أَ  هِ اتِ يَ بْ أَ  نِ َكوْ َول

ْرِح  َهَذا فِي انَ مْ زَ التَ   َهاَغيرِ  َعنْ  اهَ زَ يِّ مَ نُ وَ  ،اَبْيتً  اَبْيتً  مِنَْها فِيهِ  دَ جِ وُ  َما ىلَ عَ  صَّ نُ نَ  َأنْ  الشَّ



 .(1/370خَزانُة األََدِب َوُلبُّ ُلَباِب لَِساِن الَعَرِب للَبْغَداِديِّ ) (1)

بِن  (2)
ِ
 .(3/1298(، )2/731ُدَريٍد )َجْمَهَرُة اللَُّغِة َل

َحاُح للَجْوَهِريِّ ) (3)  .(2/626(، )1/332الصِّ

 .(7/317(، )2/119(، )1/75(، )1/66الـُمْحَكُم َوالُمِحيُط األَْعَظُم ) (4)

بِن َفاِرٍس ) (5)
ِ
َغِة َل َغِة )1/218ُمْجَمُل اللُّ  .(2/22(، َوَمَقاييُس اللُّ
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َهاُرْجَحانُ  رَ هَ ظْ َويَ  َهاَشْأنُ  عَ فِ تَ رْ يَ لِ 
(1)

. 

ِقيَن فِي ذلَِك،  َوَقْد َكاَن الَتَزَم َعَدِم نِْسبَِة البَيِْت إَِلى َقائِلِِه، َواختََلَفْت آَراُء الُمَحقِّ

. َولكِنَّ َأْكثَر أبَياتِِه َمعُلوَمةٌ 
ُّ
 َوالَجْرمِي

ُّ
 نِْسَبتَُها َكَما َقاَلُه الـَماِزنِي

:  اُت بيَ األَ  امَّ َوأَ  ،هُ مَ اظِ نَ  رْ كُ ذْ يَ  لم بَِبْيٍت  دَ اْستْشهَ  اإِذَ  ِسيَبَوْيهِ  َفإِنَّ » َوَقاَل الَبْغَداِديُّ

 رَ مَ عُ  َأُبو اهَ تِ بَ ْس نِ بِ  ىنَ تَ اعْ  ،هُ دَ عْ بَ  َحادَِثةٌ  ةُ بَ ْس النِّ فَ  ؛اهَ يْ لِ ائِ قَ  إَِلى كَِتابهِ  فِي ةُ وبَ ُس نْ مَ ـال

 اْلجَ 
ُّ
ْرمِي
(2)

َعَراءِ  َتْسِمَيةِ  نْ مِ  ِسيَبَوْيهِ  اْمتنعَ  َوإِنََّما... َنَّهُ  ؛الشُّ
ِ
اِعرَ  رَ كُ ذْ يَ  َأنْ  هَ رِ كَ  أل  ُض َوَبعْ  الشَّ

َنَّهُ  هُ َقائِلُ  ُف رَ عْ يُ  ََل  وٌل حُ نْ مَ  هُ ُض َوَبعْ  ،نِ يْ رَ اعِ َش لِ  ىوَ رْ يُ  ْعرِ الشِّ 
ِ
 هِ كَِتابِ  َوفِي ،بِهِ  اْلَعْهدُ  مَ دُ قَ  أل

ءٌ 
ْ
ا َشي  :َفَيُقوُل  ؛إَِلْيِهم ادَ َش نْ اإلِ  َب َس َونَ  هِ ُشيُوِخ  لىعَ  دَ مَ تَ اعْ فَ  نِ يْ رَ اعِ َش لِ  ىْروَ يُ  مِمَّ

 بيأَ  َعنْ  هِ يْ كِ حْ يَ  فِيَما ُل عَ فْ يَ  َوَكَذلَِك  ،ُيوُنُس  انَ دَ َش نْ أَ  :َوَيُقوُل  ،اْلَخلِيَل  ي:َيْعنِ  (انَ دَ َش نْ أَ )

نْ  هِ َوَغيرِ  اِب طَّ اْلخَ   َأْعَرابِ  ينِ دَ َأْنَش  :َقاَل  َماَوُربَّ  ،َعنهُ  ذَ َأَخ  مِمَّ
 
 .يٌح ِص فَ  ي

ذِ  ُض عْ بَ  مَ عَ َوزَ   انَ ْس لَ  :َلهُ  َفُيَقاُل ،ُف رَ عْ تُ  ََل  ااتً يَ بْ أَ  هِ كَِتابِ  فِي َأنَّ  ْعرِ الشِّ  فِي ُرونَ ظُ نْ يَ  ينَ الَّ

ِس النَّا إَِلى ِسيبََوْيهِ  اُب تَ كِ  َج رَ َخ  دْ َوقَ  ،َك َزَمانِ  ُل هْ أَ  َوََل  اهَ فُ رِ عْ تَ  ََل  َأْنَت  ونَ كُ تَ  َأنْ  رُ كِ نْ نُ 

 نَ مِ  دٌ َح أَ  نَ عَ طَ  َفَما ؛َش تِّ فُ وَ  فِيهِ  رَ ظِ َونُ  ٌة،يدَ كِ أَ  بِهِ يْ ذِ هْ تَ وَ  مِ لْ بِاْلعِ  ةُ ايَ نَ العِ وَ  يرٌ ثِ كَ  َواْلُعَلَماءُ 

مِ ـالْ  «رٍ كَ ُمنْ  رٍ عْ بِِش  َأَتى هُ َأنَّ  ىعَ دَّ ا َوََل  ،َعَلْيهِ  ينَ ُمَتَقدِّ
(3)

. 

 



 .(1/17ُلَباِب لَِساِن الَعَرِب للَبْغَداِديِّ )خَزانُة األََدِب َوُلبُّ  (1)

ابَِق ذِْكُرُه فِي َعَدِد أبياِت الكَِتاِب  (2) ِّ السَّ
 .ُهنَا َيذُكُر َكََلَم الَجْرمِي

 .(370-1/369خَزانُة األََدِب َوُلبُّ ُلَباِب لَِساِن الَعَرِب للَبْغَداِديِّ ) (3)
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َالكَِ اُبََوِعْلُمَالَبَ َغِة:

إِنَّ الكَِتاَب ُمْشَتِمٌل َعَلى ُعيُوِن َأْعَياِن الَبََلَغِة، َوَتْطبيَقاٍت َعَملِيٍَّة َلُهَما، َوَقْد َنَقَل عنُه 

ُل بََِل ُمنَاِزٍع  ُسَها األَوَّ ِة الَبَياِن، مِنُْهم إَِماُم الَبََلَغِة َوُمَؤسِّ َغِة َوَأئِمَّ َكثيٌر مِْن أْرَباِب اللُّ

، َحيُث َنَقَل َعنُْه فِي َمَواطَِن (َدََلئِِل اإِلْعَجازِ )الَقاِهِر الَبْغَدادِيُّ فِي كَِتابِِه:  اإِلَماُم َعبدُ 

ٍة  َكثيَرٍة َوارَتَضى َتْحِقيَقُه؛ َسَواٌء َأَكاَن َنْقًَل َيِسيًرا مِْن ِسيَْبَوْيِه، َأْم: ُهَو َنْقٌل لُِفُصوٍل ُمستَِقلَّ

تِ  عِريَِّة، َأِو: األَمثَِلِة الَّ َتابِِه، َأِو: استِدَلُلُه بَِشَواِهِدِه الشِّ
ي َضَرَبَها ِسْيبََوْيِه، َفَعَلى مِنُْه إَِلى كِ

َضَرَب َزْيًدا )َسبيِل الـِمَثاِل ِعنَد َما َذَكَر ِسيبََوْيِه َتْقِديَم الـَمْفُعوِل َعَلى الَفاِعِل، فِي مِثِْل: 

 
ِ
اِل ، َفَأَشاَر إَِلى أنَّ األَْصَل َتْقِديُم الَفاِعِل َعَلى الـَمفُعوِل، ولكِْن فِي هَذا الـِمثَ (َعْبُد اهلل

، َكَما َأَشاَر إِليِه بَِقْولِِه:
 
َم الـَمفُعوُل لَِغَرٍض َبَيانِي  مُّ هَ أَ  هُ انُ يَ بَ  يذِ الَّ  ونَ مُ دِّ قَ يُ  نَّماإِ  مْ هُ نَّ أَ كَ » ُقدِّ

«مهِ انِ َيْعنِيَ وَ  مْ انِهِ ُيِهمَّ  ايعً مِ َج  اانَ كَ  نْ إِ وَ  ى،نَ غْ أَ  هِ انِ يَ بَ بِ  مْ هُ وَ  مْ هُ لَ 
(1)

.  
ُّ
َوَقْد َنَقَلُه الُجْرَجانِي

عنُه ُمْستَْحِسنًا إِيَّاهُ 
(2)

. 

َاليُمْسنَََُُّواليُمْسنََُُّإَلْيِهََوَأْحَكاُمُهَما:

َوَقْد َبَحَث فِي َبْعِض َأَهمِّ َمبَاِحِث ُعُلوِم الَبََلَغِة، َكالمسنَِد َوالمسنَِد إَلْيِه، َوبعِض 

يِر، َوالتَّقِديِم َوالتَّأِخيِر َوالَحْذِف َأحَكامِِهَما، َكالتَّعِريِف َوالتَّنكِ 
(3)

تِي  ، َومَِن الـَمَسائِِل الَّ

 َمْسأَلُة َتْعِريِف الـُمبَْتَدإِ 
َ
، َوَكَما (الـُمْسنَِد إَليْهِ )َذَكْرَناَها فِي َبَياِن َعْقَلنَِة الَعَربيَِّة َسابًِقا ِهي

كَِرةِ َوَيِجُب أْن َيُكوَن الـُمْخَبُر َعنُْه َمْعِروًفا َكَما َيِجُب ُقْلنَا: إِنَُّه ََل َيُجوُز اإِلْخَباُر َعِن النَّ 



 .(1/34الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (1)

(2)  
ِّ
 .(، ت: شاكر107ص) َدََلئُِل اإِلعَجاِز للُجْرَجانِي

 .بَْعَدَها(، َوَما 1/48لِسيَبَوْيِه )الكَِتاُب  (3)
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َأْن َيُكوَن الـُمْخبَُر بِِه َمْعُروًفا، َولكِْن َأحياًنا َنْعِدُل َعْن هَذا األَْصِل ألُُموٍر َداِعَيٍة لَِذاَك 

 ةِ رَ كِ النَّ  نِ عَ  هِ يْ فِ  رُ بِ خْ تُ  باٌب  هذا)الُعُدوِل، َفِمنَها َما َذَكَرُه ِسْيبََوْيِه فِي َفْصٍل َوَأْسَماُه: 

 ،(َك نْ مِ  اخيرً  أحدٌ  كانَ  امَ )وَ  ،(ثَلَك مِ  أحدٌ  كانَ  ما): َك ولُ قَ  َك لِ وذَ » ، َوَقاَل َتْحَتُه:(ةٍ رَ كِ نَ بِ 

 .(يَك لَ عَ  اِرئً جتَ مُ  أحدٌ  كانَ  امَ )وَ 

 هِ الِ َح  لِ ثْ مِ  يف ونَ يكُ  أنْ  َتنِفَى  أنْ  أردَت  حيُث  ةِ رَ كِ النَّ  عنِ  انَ ههُ  اإلخبارُ  َحُسنَ  ماإنَّ وَ 

  ؛هُ قَ وْ فَ  :وْ أَ  ،شىءٌ 
ِ
 .اهذَ  ثَل مِ  هَ ُتْعلِمَ  نْ أَ  لىإِ  يحتاُج  دْ قَ  المخاَطَب  نَّ وأل

 :قلَت  ولو. َجِهَلهُ  انَ كَ  ُتِعلمهُ  شيءٌ  هذا يف فليَس  (اذاِهبً  ٌل ُج رَ  كانَ ) :قلَت  وإذا

 آلِ  يف ذاك أنَّ  هُ مَ لِ عْ تُ  نْ أَ  إلى حتاُج يَ  قد هُ ألنَّ  ؛نَ ُس َح  (اًس ارِ فَ  َلنٍ فُ  آلِ  نْ مِ  رجٌل  كانَ )

 أنْ  رُ كَ نْ تَ ْس يُ  ََل  هُ نَّ ألَ  ْن؛ُس َيحْ  لم (ًَل اقِ عَ  مٍ وقَ  يف رجٌل  كانَ ) :قلَت  ولو. ُلهُ َيْجه دْ قَ وَ  َلنٍ فُ 

 .وَيْقُبُح  َيْحُسنُ  وِ حْ النَّ  اهذَ  ىفعلَ . مٍ قو نْ مِ  ونَ يكُ  أنْ وَ  ٌل اقِ عَ  نياالدُّ  يف ونَ يكُ 

 لم (َلنٍ فُ  آلِ  منْ  أحدٌ  كانَ ) :لَت قُ  لو ٍب،اجِ وَ  عِ ِض وْ مَ  يف هُ عَ َتَض  نْ أَ  ألحدٍ  يجوزُ  ََل وَ 

 .اامًّ عَ  انْفيً  مهِ َلمِ كَ  يف عَ قَ وَ  ماإنَّ  ألّنه ؛زْ جُ يَ 

 ،(ٌل ُج رَ  أتاكَ  امَ ): اُل قَ فيُ  ،نِ يْ نَ اثْ  ََل  دِ دَ العَ  يف داً احِ وَ  ريدُ يُ  ،(جٌل رَ  اينأتَ ): جُل الرَّ  وُل يقُ 

 :ِي أَ  ،(ٌل ُج رَ  اكَ تَ أَ  امَ ): اُل قَ يُ فَ  (ةٌ أَ أمرَ  ََل  جٌل رَ  يانِ تَ أَ ) :وُل يقُ  :وْ أَ  ،ذلَك  منْ  أكثرُ  أتاكَ  :أْي 

 وَّ قُ  يفِ  :ْي أَ  ،(ٌل ُج رَ  مَ وْ اليَ  يانِ تَ أَ ): وُل ويقُ . تَْك تَ أَ  ةٌ أَ رَ امْ 
 اكَ تَ أَ  امَ ): تُقوُل فَ  ،هِ اذِ فَ نَ وَ  هِ تِ

عَ  اكَ تَ أَ  :ْي أَ  ،(جٌل رَ   ماإنَّ فَ  ،هِ لِّ كُ  الهذَ  اامًّ عَ  ايً فْ نَ  ارَ َص  (دٌ َح أَ  اكَ تَ أَ  امَ ): اَل قَ  اذَ إِ فَ . اءُ فَ الضُّ

اهذَ  َلمِ الكَ  يف اهُ رَ جْ مَ 
(1)

. 



 .(55-1/54لِسيَبَوْيِه )الكَِتاُب  (1)
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ختَِصاِر فِي َأَماكَِن َكثِيَرةٍ؛ َفِمنَْها َقْوُلُه فِي َفْصلِ 
ِ
َض لـَِمْبَحِث الَحْذِف لَل  امَ )َوَقْد َتَعرَّ

ةِ َس مْ الخَ  ِف رُ ْح األَ  هِ هذِ  يف وُت كُ السُّ  عليهِ  نُ َيحُس 
(1)

 ونُ يكُ  ما كَ ارِ مَ ْض إلِ » ، َقاَل:(

 اًَل مَ  نَّ إِ ): وذلك. رِ المظهَ  سِ فْ نَ بِ  المضَمرُ  هذا وليَس  ،هُ تَ رْ هَ ظْ أَ  وْ لَ  اهَ عَ ِض وْ ومَ  لها اَقرًّ ستَ مُ 

 .(َلُهمْ ) :َت رْ مَ ْض أَ  يذِ الَّ فَ . اًَل مَ  مْ هُ لَ  نَّ إِ  :ْي أَ  ،(ادً دَ عَ  نَّ إِ وَ  ادً لَ وَ  نَّ إِ وَ 

 ا،يدً زَ  نَّ إِ : وُل فيقُ  ،؟مْ ليكُ عَ  ْلٌب أَ  اَس النَّ  إنَّ  حدٌ أَ  مْ لكُ  هْل : لِ ُج للرَّ  ُل ُج الرَّ  وُل ويقُ 

 :ىَش عْ األَ  اَل قَ وَ . انَ لَ  نَّ إِ  ْي أَ  ا،رً مْ عَ  إنَّ وَ 

 [ِمَنَاليُمنَْسرِِحَ]

ًَ ََحَيََُميييييييييييييييرََْوإنََََّمَحيييييييييييييييً ََإنَ 

َ

يييييفَيفَوإنََّ   َمَهييييي ََمَضييييي َاَميييييرَِالس 

 
  

 انَ دَ نْ عِ  :وْ أَ  ،(اءً َش وَ  ًَل بِ إِ  اَرهَ يْ غَ  انَ لَ  نَّ إِ ): اَل قَ  هُ نَّ أَ كَ  (اءً َش وَ  ًَل بِ إِ  اهَ غيرَ  إنَّ ): وتقوُل 

«اءً َش وَ  ًَل بِ إِ  اَرهَ يْ غَ 
(2)

. 

ِذي َأْوَرَدُه ِسْيَبَوْيِه َمَع مَِثالِهِ   َواْسَتْشَهَد بِالَبْيِت الَّ
ُّ
َوَقْد َذَكَرُه الَخطِيُب الَقزِوينِي

(3)
. 

 َت ئْ ِش  نْ إِ وَ  ،(ةٌ مَ حْ َش  اءَ َض يْ بَ  ََل وَ  ،ةٌ رَ مْ تَ  اءَ دَ وْ َس  لُّ كُ  امَ ): وتقوُل » ِسيَبَوْيِه أيًضا:َوَقاَل 

،َج  عِ ِض وْ مَ  يفِ  (اءَ َض يْ بَ )وَ . (ةٌ مَ حْ َش )َت بْ َص نَ   لُّ كُ  ََل وَ ) :َت لْ قُ فَ  (ّل كُ ) َت رْ هَ ظْ أَ  َك نَّ كأَ  ر 

 :رُ اعِ الشَّ  اَل قَ . (اءَ َض يْ بَ 

 [ِمَنَاليُمَ َقاِرِبَ]

َ َاْميييييييَرأًَََيْحَسيييييييبِينَََامييييييير َ َأُكييييييلَّ

َ

ييييييييََُُّونييييييييارَ   ْيييييييييلَََِيَوقَّ  نيييييييياَراَباللَّ

 

 إِنَّ َوَأَخواُتَها (1)
َ
 .األَحُرُف الَخْمَسُة ِهي

 .(2/141الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (2)

 .(2/105ُعُلوِم البََلَغِة )اإِلْيَضاُح فِي  (3)
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  (ّل كُ ) ةِ يَ نِ ثْ تَ  نْ عَ  فاستغنيَت 
ِ  ىلَ عَ  اِسهِ بَ تِ الْ  ةِ لَّ قِ لِ وَ  ِم،َلالكَ  لِ وَّ أَ  يفِ  إِيَّاهُ  كَ رِ كْ ذِ ل

  دِ بْ عَ  مِثُْل  امَ ): َك قولِ  يف جازَ  امَ كَ  ازَ َج وَ . اَطِب الُمخَ 
ِ
 إنْ وَ  ،(أِخيهِ  ََل وَ  ذاكَ  وُل يقُ  اهلل

هِ يْ ِخ أَ  ثُل مِ  ََل وَ : لَت قُ  َت ئْ ِش 
(1)

. 

: َاليَمَجاُزَالَعْقِلين

 فِي كِتَابِِه فِي َمَواطَِن، َفِمنَْها 
ِّ
َوَقْد َذَكَر مِْن َمَباِحِث الَبَلَغِة َمْسأَلَة الـَمَجاِز الَعْقلِي

يَل  قوُمَك  ُمطِرَ ): وُل تقُ » َقْوُلُه:  إنْ وَ . اْلَخرِ  هِ ْج الوَ  ىوعلَ  ِف الظَّرْ  ىلَ عَ  ،(هارَ النَّ وَ  اللَّ

 اُرهُ هَ نَ  وَ هُ )وَ  ،(هارُ النَّ وَ  اللَّيُل  هِ يْ لَ عَ  دَ ِصيْ ): قاَل  ماكَ  ،َلمِ الكَ  َسَعةِ  ىعلَ  هُ تَ عْ فَ رَ  َت ئْ ِش 

 :يرٌ رِ َج  اَل قَ  امَ كَ وَ  ،(مٌ ائِ قَ  وليُلهُ  مٌ ائِ َص 

 [ِمَنَالطَِّوْيلَِ]

ييَر َيفِييََغييْي نَََُأمَََّييياَْم ِنايُلييَلقييُّ َالسن

َ

مَِائَِنَيييبَََِمطِ َ ياْليييََلْييييُلََومييياَْميييِنَنَِوََ 
(2)

 

 
 

  َض عْ بَ  َل يْ اللَّ  َل َجعَ  هذا لِّ كُ  ىفِ  نَّهُ أَ كَ فَ 
ِ
 «.مِ ْس اَل

(3)
. 

 َسَعةِ  يفِ  لِ عْ الفِ  ىلَ عَ  ةَ لَ يْ اللَّ  يْجرِ تُ فَ  ،(ارِ الدَّ  َل هْ أَ  ُل يْ اللَّ  ِت قَ رَ َس )» َوَقْوُلُه أيًضا:

 ىعلَ  يَيجرِ  ظُ فْ فاللَّ . (اامً عَ  ونَ تُّ ِس  هُ لَ  ُولِدَ )وَ  ،(انِ مَ وْ يَ  يهِ لَ عَ  دَ ِصيْ ): قاَل  امَ كَ  ،َلمِ الكَ 

 يفِ  ليهِ عَ  دَ ِصيْ )وَ  ،(ةِ لَ يْ اللَّ  يفِ ) وَ هُ  مانَّ إِ  ىوالمعنَ  ،(اَهمً رْ دِ  يدٍ زَ  يُمْعطِ  اهذَ ): هِ قولِ 

ِ  عليهِ  عَل الفِ  واعُ َأوقَ  همأنَّ  غيرَ  ،(ينِ مَ وْ اليَ   اهذَ  ىرَ ُمجْ  ُأْجِرَى  امَ  ثُل مِ وَ  ... َلمِ الكَ  ةِ َسعَ ل



 .(1/65الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (1)

 بَِمنُوم فِْيهِ  (2)
ِّ
 .اللَّيُل ََل َتنَاُم، إنََّما أراَد: َوَما َلْيُل الـَمطِي

 .(1/160الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (3)
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 وَ  َلمِ الكَ  ةِ َسعَ  يفِ 
ِ
 ارُ هَ النَّ وَ  ُل يْ اللَّ فَ . [ارِ هَ النَّ وَ  لِ يْ اللَّ  رُ كْ مَ  ْل بَ ]: لَّ َج وَ  زَّ عَ  هُ ولُ قَ  اِف فَ خْ ستِ اَل

  رَ كْ مَ ـال نَّ لكِ وَ  ُكراِن،َيمْ  ََل 
«امَ يهِ فِ

(1)
. 

  َلمِ الكَ  اعِ َس اتِّ  ىلَ عَ  جاءَ  امَّ مِ وَ : هُ لُ ثْ مِ وَ » َوَقاَل أيًضا:
ِ
: هُ دُّ َج  ىالَ عَ تَ  هُ قولُ  ارِ َص ختِ واَل

 ،رَ َص تَ اْخ فَ  ،ةِ يَ رْ القَ  َل هْ أَ : يدُ رِ يُ  إّنما [اهَ يْ فِ  انَ لْ بَ قْ أَ  يتِ الَّ  رَ يْ العِ وَ  اهَ يْ فِ  انَّ كُ  يتِ الَّ  ةَ يَ رْ القَ  لِ أَ اْس وَ ]

 .انَ اهُ هَ  انَ كَ  وْ لَ  لِ هْ األَ  يفِ  ًَل امِ عَ  انَ كَ  امَ كَ  ةِ يَ رْ القَ  يفِ  َل عْ الفِ  َل مِ عَ وَ 

 زَّ عَ  اَل قَ وَ . ارِ هَ النَّ وَ  لِ يْ اللَّ  يفِ  مْ كُ رُ كْ مَ  ْل بَ : ىنَ المعْ  ماإنَّ وَ  ،[ارِ هَ النَّ وَ  لِ يْ اللَّ  رُ كْ مَ  ْل بَ ]

 بِ  نَ آمَ  نْ مَ  رَّ البِ  نَّ ولكِ ]: لَّ َج وَ 
ِ
 بِ  نَ آمَ  نْ مَ  رُّ بِ  البِرَّ  نَّ ولكِ : وَ هُ  مانَّ إِ وَ  ،[اهلل

ِ
 .اْلِخرِ  مِ وْ اليَ وَ  اهلل

 ََل  امَ بِ  ُق عِ نْ يَ  يذِ الَّ  لِ ثَ مَ كَ  وارُ فَ كَ  ينَ ذِ الَّ  َوَمثَُل ]: -- قوُلهُ  اعِ َس اَلتِّ  يفِ  هُ لُ ثْ مِ وَ 

 ينَ ذِ الَّ  َمثَُل وَ  مَمَثُلكُ : ىنَ عْ مَ ـال إنَّماوَ . هِ بِ  وِق عُ نْ مَ ـالبِ  واهُ ُشبِّ  إنَّماوَ  ،[اءً دَ نِ وَ  اءً عَ دُ  َلَّ إِ  عُ مَ ْس يَ 

 مِ ََل الكَ  ةِ عَ َس  ىلَ عَ  اءَ َج  هُ نَّ لكِ وَ . عُ مَ َيْس  ََل  ىذِ الَّ  هِ بِ  وِق نعُ مَ ـالوَ  اِعِق النَّ  لِ ثَ مَ كَ  وارُ فَ كَ 

«ىنَ عْ مَ ـالبِ  اَطِب خَ مُ ـال مِ لْ عِ لِ  ازِ جَ يْ اإلِ وَ 
(2)

. 

 ،نٍ ََل فُ  ةَ َلفَ ِخ وَ  ،مِ جْ النَّ  وَق فُ ُخ وَ  ،اجَّ الحَ  :فيقوُل  ؟هِ يْ لَ عَ  رَ يْ ِس  َمَتى» َوَقاَل َأيًضا:

 ةِ عَ َس  ىلَ عَ  نَّهُ لكِ وَ  ،مِ جْ النَّ  وِق ُخفُ  ينَ حِ وَ  ،اجِّ الحَ  مِ َمْقدَ  َزَمنَ : وَ هُ  فإِنَّما. الَعْصرِ  وَصَلةَ 

 وَ  مِ ََل الكَ 
ِ
«ارِ َص ختِ اَل

(3)
. 

َ



 .(1/176الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (1)

 .(1/212الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (2)

 .(1/222الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (3)



  

158 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى  

َال َِّوبيُهََوَأَدَواُيُه:

 
َ
ا َذَكَرُه َوَنبََّه عليِه ُهَو الَكَلُم على أَداَتْيٍن مِْن أَدَواِت التَّشبيِه، األُْوَلى: َوِهي َومِمَّ

ْ جِ تَ  امَ نَّ إِ » َفَقاَل:، (َكَأنَّ )
ْ َش  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  اهَ دَ عْ بَ  امَ وَ  يرُ ِص تَ فَ  ،يهِ شبِ للتَّ  اُف الكَ  ءُ ي

 نْ مِ . دٍ احِ وَ  ءٍ ي

«يهِ بِ ْش للتَّ  (نَّ أَ ) ىلَ عَ  اَف الكَ  َت لْ َخ دْ أَ  ،(نَّ أَ كَ ): وُلَك قَ  َك لِ ذَ 
(1)

. 

 ،هِ يْ بِ ْش للتَّ  اُف الكَ  اهَ تْ قَ حِ لَ  ،(نَّ أَ ) انَّهأَ  مَ عَ زَ فَ  ،(كأنَّ ) نْ عَ  يَل لِ الخَ  ُت لْ أَ َس وَ » َوَقاَل أيًضا:

الكِ وَ   هِ وَ  ،ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ مَ لِ كَ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  (نَّ أَ ) عَ مَ  ْت ارَ َص  نهَّ
َ
 هُ لَ ) :وُ حْ نَ وَ  ،(ًَل ُج رَ  ي  أَ كَ ) :وُ حْ نَ  ي

(امً هَ رْ دِ  اذَ كَ وَ  اذَ كَ 
(2)

. 

 
َ
ا الثَّانَِيُة َفِهي  الَّ  رِّ الجَ  اُف كَ » َوْحَدَها، َفَقاَل: (الَكاُف )أمَّ

 جِ تَ  يتِ
ْ
ِ وَ  ،يهِ بِ ْش للتَّ  ءُ ي  َك ذل

(يدٍ زَ كَ  َت نْ أَ ): َك قولُ 
(3)

. 

ُل َمْن  َبَحَث أَدَواِت التَّشبيِه َوِسْيبََوْيِه َفَعَلى ذلَِك تعِرُف أنَّ الَخلِيَل بَن أحمَد ُهَو أوَّ

 َبْعَدُه َوَليَس الَجاِحُظ َوََل َغيُرُه، َكَما قِيَل.

س
ِ
َاَرُ :يعََي َِياَّل

 فِْيِه، َوُهَو: 
َّ
ستَِعاَرِة التَّخيِْيلِيَِّة َواستَْخَرَج الَوْجَه الَبَلِغي

ِ
 َوَقْد َذَكَر َبْيًتا فِي اَل

 [ِمَنَاليُمَ َقاِرِبَ]

َونَُمََيالييييييَياِهييييييوََدَََنَِْمييييييَةَ َييييييياهَِدََوََ

َ

َلهييييياََفييييياَََّلََاُ َالنَّيييييَاَيْرَهُبَهيييييَنَِ 
(4)

 

 
 



 .(2/171الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (1)

 .(3/151الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (2)

 .(4/217الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (3)

 .، َوُمَراُدُه الـَمْخَرُج (ََل َفَم َلَها) :ََل َفا َلَها: أَرادَ  (4)
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هِ بِ  ُق ثَ وْ يُ  نْ مَ  َك لِ ذَ بِ  انَ ثَ دَّ َح  ا،َفمً  ةِ يَ اهِ لدَّ لِ  َل عَ جَ فَ » َفَقاَل ِسْيَبَوْيِه:
(1)

َوَنَقَلُه عْن ِسْيَبَوْيِه  .

 
ُّ
«ابُن ِسنَاَن الَخَفاِجي

(2)
. 

:َيأكِيَُُّاليَمُِّْحَبَِماَ مَّ َُيْوبُِهَالذَّ

روَن بِـ:  تأكيِد الـَمْدِح )َوَبَحَث فِي َفنِّ البَِديِع أيًضا َكَما َذَكَر َما اْصَطَلَح عليِه المتَأخِّ

مَّ   :ةِ غَ ابِ النَّ  ُل وْ قَ  رِ عْ الشِّ  نَ مِ  َك ذلِ  ُل ثْ مِ وَ » ، َوَقاَل:(بَِما ُيْشبُِه الذَّ

 [ِمَنَالطَِّوْيلَِ]

َمََْفهَُوَْيَُُسييييَنََّأَََرََْيييييغَََمَْهَِيَْفِييييََ َْييييعَََََّلَوََ

َ

َوَُْفُلييييَبِِهيييينََّ   ائِييييِ َالَك َََعَِاقِييييرَََِميييينََْ  

 
 

وٌل لُ فُ  نَّ هِ بِ  مهُ فَ وْ يُ ُس  نَّ لكِ وَ  :ْي أَ 
(3)

.

َُُّ:ييرِييجي ََّيال

َق إِليَها أيًضا َمْبَحُث  تِي َتَطرَّ ، َحيُث َمثََّل َلُه (التَّجِريدِ )َومَِن الـَمَباِحِث الَبِديِعيَِّة الَّ

ا» َقائًَِل:  يدُ رِ يُ  امَ نَّ إِ وَ  ٌب،أَ  هِ يْ فِ  :وْ أَ  ،ٌب أَ  هِ بِ  َك لَ فَ : هِ لِ وْ قَ  ىلَ عَ  انَ كَ لَ  ٌب،أَ  َك لَ فَ  وكَ بُ أَ  َأمَّ

مِ ََل الكَ  ةِ عَ َس  ىلَ عَ  ِب األَ  ىرَ َمجْ  ٌب أَ  هِ يْ فِ : هِ لِ وْ قَ بِ 
(4)

. 

 فِي َخَصائِِصِه فِي الَفْصِل الَخاصِّ 
ْ
 هُ نْ مِ وَ » بالتَّجِريِد َفَقاَل:َوَقْد َنَقَلُه عنُه ابُن َجنِّي

«ٌب أَ  هِ انِ كَ مَ بِ  :وْ أَ  ،هِ بِ  :وْ أَ  ،هُ نْ مِ  َك لَ : ْي أَ  .ٌب أَ  َك لَ فَ  وكَ بُ أَ  امَّ أَ : اِب تَ الكِ  ةُ لَ أَ ْس مَ 
(5)

. 



 .(1/316الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (1)

(2)  
ِّ
 .(36ص) ِسرُّ الَفَصاَحِة للَخَفاِجي

 .(2/326الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (3)

 .(1/390الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (4)

 .(2/477الخَصائُِص ) (5)
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َْلُ :يقََيال

تِي َذَكَرَها أيًضا ُهَو الَقْلُب َكَما َذَكَر َلُه مِثاًَل،   َوَقاَل:َومَِن الـَمَباِحِث الَبِديِعيَِّة الَّ

 اهُ فَ  َل ِخ ُأدْ ) :يِّدُ الجَ وَ  ،مِ ََل الكَ  ةِ َسعَ  ىلَ عَ  ىرَ َج  اهذَ فَ  ،(الَحَجرَ  ُفوهُ  ُأْدِخَل ): هُ لُ وْ قَ  امَّ أَ وَ »

 ةِ وَ ُس نْ الَقلَ  يفِ  ُت لْ َخ َأدْ ) :دُ يِّ الجَ وَ  ،(الَقَلنُْسَوةَ  يِس أْ رَ  يفِ  ُت لْ َخ َأدْ ): اَل قَ  امَ كَ وَ  ،(رُ جَ الحَ 

«(يِس أْ رَ 
(1)

.  

يَن  َوبِهَذا ُأْنِهي األَْمثَِلَة َومِْن َوْحيَِها أُقوُل: إِنَّ الُمَتَطلَِّع َعَلى آَثاِر الُعَلَماِء الُمهتمِّ

، َوأبِي ِهَلٍل الَعْسَكِريِّ َوابِن ِسنَاَن  ، َوابِن الـُمْعتَزِّ ِّ
بالَبَلَغِة َوُعُلومَِها؛ َكالُجْرَجانِي

مي ، َوَغيِْرِهم مَِن المَتَقدِّ ِّ
ِريَن،الَخَفاِجي ُروا بِِسيبَوْيِه  َن َوالُمَتَأخِّ َيْعَلُم َجيًِّدا َأنَُّهم َقْد َتأثَّ

ًرا بالًِغا، َسواٌء َأَكاُنوا َنَقُلوا َعنُه بِاسِمِه، َأِو: اكتَفوا بالنَّْقِل عنُه لُِشْهَرِة كِتابِِه  َوكَِتابِِه َتأثُّ

 َوَمباِحثِِه دوَن الَعْزِو إَلْيِه.

َاألَْصَواِت:الكِ اُبََوِعْلُمَ

إِنَّ مِْن أْبَرِز َما فِي كَِتاِب ِسْيبََوْيِه َوَأْظَهِرِه ُهَو ِعْلُم األَْصَواِت، َوَما َيَتَعلَُّق بَِمَباِحثِِه، 

قوَن فِي ذلَِك َوَأْطنَُبوا بِ  ُمْستَخِرِجيَن  ،، فِي ُكتٍُب ُمتََفاِخَرةٍ َوافَِرةٍ  َوْفَرةٍ َوَقْد َأْكَثَر الُمَحقِّ

َكَلَمُه فِي هَذا الَمْقِصِد الـَمْرُموِق بَِكْثَرٍة َكاثَِرٍة، ُمَعلِِّقيَن عليِه بَِما َيْحَتاُجُه مَِن الَكشِف 

َوالَبَياِن، َوهَذا َتِجُدوَنُه فِي الُكتُِب المفَرَدِة فِي هَذا الِعْلِم، َوَل َأُظنُُّه َيْخَفى َعَلى أحٍد َما 

َتابٍِه مِْن َدْوٍر َعظِيٍم فِي ُبُروِز هَذا الِعْلِم َوُظُهوِرِه َوانتَِشاِرِه الَواِسِع فِي َأيَّامِنَا،  لِِسيبََوْيهِ 
َوكِ



 )المَتَوفَّى: .(1/181الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (1)
ُّ
ُد بُن َجْعَفٍر الَقيَرَوانِي )َما هـ( فِي كَِتاِب: 412َقاَل محمَّ

ُروَرِة( اِعِر فِي الضَّ ا يجوُز له: َقْلُب الـَمْعنَى إَذا كاَن الَكَلُم ََل ُيْشَكُل؛ (: »182ص) َيجوُز للشَّ َومِمَّ

 وذلَِك أْن يُقوَل: ُأدِخَل ُفوُه الَحَجر،َ َفيُكوُن الـَمْعنَى َأنَّ الَفَم ُأْدِخَل فِي الَحَجِر، َوإِنَّما َحِقيَقُتُه: َأنَّ 

 .«ُأْدِخَل فِي الَفمِ  الَحَجرَ 
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جوُع إليَها َوالوُقوُف  ، ُيمكُِن الرُّ
ِ
ا َوالَحْمُد هلل َوالُبحوُث َوالُكتُُب فِي ذلَِك َكثِيَرٌة ِجدًّ

 َعَلى َحِقيَقِة ذلَِك فِي َمَقالِنَا.

ََ اُبََوِعْلُمَالِقَراَءاِت:الكَِ

َموُضوُع الِقَراَءاِت الُقرآنِيَِّة فِي كَِتاِب ِسْيبََوْيِه َناَل ُبُحوًثا فِي الَجامَِعاِت َوالُحُقوِل 

الِعلِميَِّة بَِكْثَرةٍ َكاثَِرٍة، َوُبُحوٍث ُمَتنَاثَِرةٍ؛ ألنَّ ِسيَبَوْيِه ُمْكثٌِر مِْن إيراِدَها، َولكِْن فِي عِصِره 

َقٌة  ٍن، َبْل: ِهي ُمَتَفرِّ َنْت فِي ُمَدوَّ َلم َتُكِن الِقراَءاُت الُقرآنِيَُّة َمجُموَعًة فِي كِتاٍب َوَل ُدوِّ

َقًة َشَذَر َمَذَر، َوَما َكاَنْت فِي  فِي ُصُدوِر أهلَِها، َوُمتداولٌة فِي ُبُطوِن بعِض األَْوَراِق ُمَتَفرِّ

ٍة، َولِذلَِك َل َنِجُدُه َأنَُّه عِصِرِه ُصنَِّفْت َعَلى التَّقِسيْ  ِم الـَمْعُلوِم إَِلى: قَِراَءٍة ُمتُواتَِرةٍ َوَشاذَّ

اِء، ولكِنَُّه يأتِي بَِها َعَلى ِصيٍَغ ُمختَلَِفٍة  أشاَر إَلى هَذا التَّمييِز، َكَما َلْم َيْذُكْر أسماَء الُقرَّ

(مُضهُ عْ بَ  أَ رَ قَ )َكَقْولِِه: 
(1)

(أَ رَ قَ  مَضهُ عْ بَ  نَّ إِ )، َوَقْولِِه: 
(2)

(َقَرَأ ُأَناٌس )، َوَقْولِِه: 
(3)

َقَرَأ )، 

(َبْعُض النَّاسِ 
(4)

َدةِ.  ، إَِلى آِخِر األَلَفاِظ الـُمْعَتاَدِة َوالـُمَتَعدِّ

يَِعْلِمَال َّْجِويُِّ:َالكَِ اُبََمْرج َ 
َفِ

ٍة مِْن ِعْلِم التَّجِويِد؛ َكالَهْمِز َوالتَّْسِهيِل،  إِنَّ الكَِتاَب َيْحَتِوي َعَلى َمبَاِحَث ُمِهمَّ

ٍل َوُمْطنٍَب، َواإِلْخَفاِء، َوَبْعِض َمَسائِِل الَمدِّ  َغاِم بَِشْكٍل ُمَفصَّ واإِلَماَلِة َوالَفْتِح، َواإِلدِّ

َفاِت   ، َوَقْد َبَحَثُه بعُض الَباِحثيَن َوبيَّنُوُه َجزاُهُم اهلُل َخيًرا. َوأنواِعِه، َوالـَمَخاِرِج َوالصِّ



 .(1/148(، )1/82الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (1)

 .(2/70(، )1/58الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (2)

 .(1/144الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (3)

 .(2/108الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (4)
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َ ِة:  الكَِ اُبََوفِْقُهَاللن

َغِة، وهَذا َقْد َأْبَرَزُه اإِلَماُم  إِنَّ كَِتاَب ِسْيبََوْيِه ُمْشتَِمٌل َعَلى َمَباِحَث َسنِيٍَّة مِْن فِْقِه اللُّ

 فِي َخَصائِِصِه َوُهَو 
ْ
فِْيعِ ابُن ِجنِّي الّلبنُة األُْوَلى مِْن هَذا الَفنِّ الرَّ

(1)
َة  ، َوَقْد َنَقَل عنُه عدَّ

 عليَها َنصَّ مِْن هَذا الِعْلِم  ُنُقوَلٍت فِي َمَواِضَع ُمْختَلَِفٍة، َكَما ُهنَاَك أيًضا َبعُض األَْمكِنَةِ 

ُس مِْن َكَلمِِه ِضْمنًا، َولكِنَُّه أغ  َفَل عْن ذْكِرِه َوإيراِدِه.ِسْيَبَوْيِه، َأْو: ُيتََلمَّ

ِهيِر:   فِي ُفُصوٍل إَِلى كَِتابِِه الشَّ
ُّ
فِْقِه )َومِْن بْعِدِه َنَقَل عْن ِسيَْبَوْيِه أُبو َمنُْصوٍر الثََّعالِبِي

َغِة َوأسَراِر الَعَربيَّةِ  ْفِر الَعظِيمِ (اللُّ ُّ َنَقَل َعنُْه فِي َمَواطَِن مِْن السِّ
ُيوطِي : ، َوَكَذا السُّ

(الـُمْزِهرِ )
(2)

. 

َوهَذا الـَمَجاُل َلْم ُيِصْبُه َسْهُم الَباِحثيَن بإِْفَراٍد حَسَب اطََِّلِعي، َوَلعلَّ أحَدُهم َينشُط 

 لُه َوُيْخِرُج ُدَرَر كَلمِِه فِي هَذا الَباِب.

َالكَِ اُبََوِعْلَماَالَعُرْوِضََوالَقافَِيِة:

تِي  َق مِْن ُجْمَلِة الُعُلوِم الَّ نََها كِتاُب ِسْيبََوْيِه، ُهَو الَعُروُض َوالَقافَِيُة، َحيُث َتَطرَّ َضمَّ

اإِلَماُم إَِلى َبْحِث َبعِض ُمْصَطَلَحاِت الَفنَّْيِن َوُأُسِسِهَما َوَتْطبِيِقِهَما َواإِلَشاَرِة إلى 

، َوَغيِرَها َمَسائِلِِهَما، َكَما َذَكَر ُمْصَطَلَح اإِلْقَواِء َوالـُمَعاَقَبِة َواإلِ  ْجَراِء َوالَوْصِل َوالَكفِّ

ا َمَسائُِل الَفنِّ َفإِنََّها َموُجوَدٌة إَِلى َِحد  ََل بأَس بِِه، َكَما َذَكَر َجَواَز  صطَِلَحاِت، أمَّ
ِ
مَِن اَل

اكِِن فِي الَقَوافِي، َوَذَكَر أيًضا َحْذَف الَهاِء َوَتعويِضَها بالـ َمدِّ إَِذا َتحِريِك الـَمْجُزوِم َوالسَّ

ا  اِعُر، َوَذَكَر اإِلْجَراَء َعَلى األَْصِل َوَعَلى َغْيِر األَْصِل، َوَمَسائَِل ُأْخَرى مِمَّ اضَطرَّ الشَّ

 َيَتَعلَُّق بالِعْلَمْيِن.



َغِة أيًضا (1)  .هَذا الكَِتاُب َينَْدِرُج َتْحَت ِعْلِم اللُّ

َغةِ  (2) َغِة، َولكِنَُّه َأْقَرُب مِْن ِعْلِم اللُّ  .اْشتََهَر كَِتاُب الـُمْزِهَر َعَلى أنَُّه فِي َفنِّ فِْقِه اللُّ
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 َوَقْد َأْفَرَد هَذا الَجانَِب بعُض الَباِحثِيَن بالتَّألِيِف َوَبَحُثوُه.

َراَسُةَ ُة:الكَِ اُبََوالُّ  ْعرِيَّ َالو 

ُل:  ْعِر َوَما َيَتَعلَُّق بِه مِْن َأحَكاٍم، َفاألَوَّ َتابِِه َباَبْيِن فِي الشِّ
 اُب بَ  اهذَ )َعَقَد ِسيبََويِه فِي كِ

(رُ عْ الشِّ  ُل مِ تَ حْ يَ  امَ 
(1)

لِِه:  هُ نَّ أَ  مْ لَ عْ اِ » ، َفأوَرَد فِيِه َمَسائَِل َوأحَكاًما َوَأمثَِلًة، َوَقاَل فِي َأوَّ

 دْ قَ  امَ بِ  هُ ونَ هُ بِّ َش يُ  ،ُف رِ َص نْ يَ  ََل  امَ  ِف رْ َص  نْ مِ  ؛مِ ََل الكَ  يفِ  وزُ جُ يَ  ََل  امَ  رِ عْ الشِّ  يفِ  جوزُ يَ 

اُج العَ  اَل قَ  امَ كَ  ا،وفً ذُ حْ مَ  َل مِ عْ تُ اْس وَ  َف ُحذِ   :جَّ

َجزِ ]  [مَِن الرَّ

مَِالييييُريََََّغيييييرََِالَبيييييَنَََوالقاطِنيييياِتَ
(2)

َ

َ

ييييمَََااطِنًييييَقوََ  يالَحِمييييَُوْرِ ََنَِْمييييَةََكَّ
(3)

 

 .مامَ الحَ  يدُ رِ يُ  

َلمِ  ةَ ُنْدبَ  نُ بْ  ُخفَاُف  اَل قَ وَ    :ىُّ السُّ

 [ِمَنَالَكاِملَِ]

َكنَييييواِحَ
(4)

ييييةَ َنْجَََحماَمييييةَ َشَِْيييييرََِ َُِّيَّ

َ

األَثَمييَََُِّفََعْصييََثَ ينَِبِيياللَ َِنََوَمَسييْحَ 
(5)

 

  



 .(1/26الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه ) (1)

 .َصْدُر الَبْيِت َغيُر َمذُكورٍ  (2)

َوُجِعَلْت َفْتَحُة الِميِم َكْسَرًة لُِمنَاَسَبِة الَياِء،  َأْصُلُه: الَحَماُم: ُحِذَفِت األَلُِف َوُأْبِدَلِت األَلُِف َياًء، (3)

 .َفَصاَرْت: )َحِمي(

ِة َعِن الَوا (4) مَّ  .وِ أصلُُه: )َكنََواِحي( َواجتََزَأ بالَكْسَرةِ َعِن اليَاِء، َكَما ُيْجتََزُأ بالَفتَْحِة َعِن األَلِِف َوبالضَّ

 .(27-1/26الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه ) (5)
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(ادِ َش نْ اإلِ  يفِ  يافِ وَ القَ  وهِ ُج وُ  اُب بَ )وَقاَل أيًضا: 
(1)

الَباُب َكَسابِِقِه َيْحَتِوي َعَلى ، َوهَذا 

ِ األَ  ونَ قُ حِ لْ يُ  مهُ نَّ إِ فَ  وامُ نَّ رَ تَ  اذَ إِ  امَّ أَ » أُموٍر َتَتَعلَُّق بالَقافَِيِة، َفَقاَل َتْحتَُه:  ؛اوَ الوَ وَ  اءَ اليَ وَ  َف ل

َ  ؛نُ وَّ نَ يُ  ََل  امَ وَ  نُ وَّ نَ يُ  امَ 
ِ
ِ ذَ وَ  ،ِت وْ الصَّ  دَّ مَ  واادُ رَ أَ  مهُ نَّ أل  :سِ يْ القَ  ئِ رِ مْ َلِ  وَ هُ وَ - مْ هِ لِ وْ قَ  َك ل

 [ِمَنَالطَِّوْيلَِ]

َْيييبََِحََِذْكييَر َِميينََنبييِكََاقَِفيي َيَمنِْزلِييوَََ  

َ

ُخو َََِبْينَََالل َو َبِِسْقطَِ  َفَحْوَميلََِالَُّّ
(2)

 

 :ةِ ِريَّ ثْ الطَّ  نِ بْ  دَ يْ زِ يَ لِ  - ِب ْص النَّ  يفِ  اَل قَ وَ  

 [الطَِّوْيلََِِمنََ]

َانَيييينََّأََكَََانَّييييعَََُشَْحَالييييوََََيِحيييييََُُّانَيييي ََْفبَِ

َ

 عاَمْصييرَََاُ َالنَّييَانَييلَََمََْيعَلييَمََْلييَنَِيَ َ ِييقََ 

 :ىَش عْ لألَ  - عِ فْ الرَّ  يفِ  اَل قَ وَ  

 [الطَِّوْيلََِِمنََ]

ْعَهيييييياَُهَرْيييييييَر ََ ََّلئُمييييييوََّلمَََوإنََْود 

َ

واِجيييمََُلِْلَبيييْينََِأنيييَنََأمَََْغيييَُّ َا َََََُّغييي 
(3)

 

 
 

 ارعُ َض مُ ـال امَّ أَ وَ » َواعتََمَد عليِه، َكَما َقاَل:َوَقْد َنَقَل عنُه ابُن َعْبِد َربِِّه فِي ذلَِك 

ِ  ،د  مَ  ُف رْ َح  اهَ يْ فِ  َس يْ لَ فَ  ؛ثُّ تَ جْ مُ ـالوَ  ُب َض تَ قْ مُ ـالوَ   ُب ارَ قَ تَ مُ ـال امَّ أَ وَ  ،اهَ رِ اِخ وَ أَ  امِ مَ تَ ل

 : دِّ مَ ـال ُف رْ َح  ورقُص مَ ـال «ولعُ فَ » وامُ زَ لْ أَ فَ 
ِ
 هِ هذِ  لُّ كُ وَ : هِ يْ وَ بَ يْ ِس  اَل قَ . نِ يْ نَ اكِ السَّ  اءِ قَ تِ لْ َل

َ  ؛دِّ مَ ـال ِف رْ َح  رِ يْ غَ بِ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  وزُ جُ يَ  دْ قَ  يافِ وَ القَ 
ِ
  ىلَ عَ  ٌح يْ حِ َص  ام  تَ  اهَ يَّ وِ رَ  نَّ أل

 هِ الِ َح  لِ ثْ مِ



 .(4/204الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه ) (1)

ْطَر الثَّانِي (2)  .َلم َيذُكِر الشَّ

 .(، َوَلم َيذُكْر َعجَز الَبْيِت 205-4/204الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه ) (3)
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 ِف رْ حَ بِ  ونَ كُ تَ  نْ أَ وَ  ،يٌل لِ قَ  اذ  َش  هُ نَّ لكِ وَ  م،هِ ارِ عَ ْش أَ  يفِ  َك لِ ذَ  ُل ثْ مِ  اءَ َج  دْ قَ وَ  ،دِّ مَ ـال ِف رْ حَ بِ 

«اهُ يَّ إِ  اءِ رَ عَ الشُّ  مِ وْ لزُ وَ  هِ تِ رَ ثْ كَ لِ  ،نُ َس ْح أَ  دِّ مَ ـال
(1)

. 

َهَجاِتَالَعَربيَِّةَالَفِصْيَحِة: َالكَِ اُبََوَنَقُلَاللَّ

َقْد َحِفَظ كَِتاُب ِسيَبَوْيِه َلَهَجاٍت َكثيَرًة لألَْلَفاِظ َوالَكلَِماِت الَعَربيَِّة َمَع التَّْوِجيِه 

َوَقْد َكاَن هَذا َثْرَوًة ُلَغِويًَّة َعظِيَمًة َوَصَلْتنَا ِخَلَل كَِتابِِه، َفإنَّنَا َنِجُدُه َينُْقُل  َوالتَّعلِيِل َلَها،

  َوَبنِي َتِميٍم َوَغْيِرِهم مَِن الَقَبائِِل الـُمنَْتِشَرِة فِي األَْقَطاِر الَعَربيَِّة، َكَقْولِِه:
 اهذَ » َعْن َطي

 ىلَ إِ  يرُ َيِص  مثُ  ،ازِ جَ الحِ  لِ هْ أَ  ةِ غَ لُ بِ ، عِ اِض وَ مَ ـال ضِ عْ بَ  يفِ  (َليَْس ) ىرَ جْ مُ  َي ُأْجرِ  امَ  اُب بَ 

ِ  هِ لِ ْص أَ    عبدُ  امَ : وُل تقُ . (امَ ) ُف رْ الحَ  َك وذل
ِ
 .اقً لِ طَ نْ مُ  يدٌ زَ  امَ وَ  ،اكَ َخ أَ  اهلل

  اهَ ونَ لُ مِ عْ يُ  ََل  :ْي أَ  ،(ْل هَ )وَ  (امَّ أَ ) ىرَ جْ مُ  اهَ ونَ رُ جْ يُ فَ  مٍ ميتَ  وبنُ  امَّ أَ وَ 
 َش  يفِ

ْ
 وَ هُ وَ  ءٍ ي

 .ارٌ مَ ْض إِ  ايهَ فِ  ونُ يكُ  ََل وَ  ،(َس يْ لَ )ـكَ  (امَ ) َس يْ لَ وَ  لٍ عْ فِ بِ  َس يْ لَ  هُ نَّ ألَ  ؛اُس يَ القِ 

 اهَ بِ  واهُ بَّ َش  امَ كَ  ا،اهَ نَ عْ مَ كَ  ااهَ نَ عْ مَ  انَ كَ  ذْ إِ  ،(َلْيَس )ـبِ  اهَ ونَ بَهُ ْش يَ فَ  ازِ جَ الحِ  ُل هْ أَ  امَّ أَ وَ 

«ةً اصَّ َخ  (نِ الِحيْ ) عَ مَ  َك وذلِ  ،عِ اِض وَ مَ ـال ضِ عْ بَ  يفِ  (َت ََل )
(2)

. 

ا ََل ُيْمكُِن َحْصُرَها ُهنَا، َوَقْد َبَحَث َكثِيٌر مَِن الَباِحثيَن َمسأَلَة  َواألَْمثَِلُة َكثِيَرُة ِجدًّ

َكالـُمَقاَرَنِة َبْينََها، اللََّهَجاِت فِي كِتاِب ِسْيَبَوْيِه، بِأنَواٍع مَِن البُُحوِث مِْن َنَواِحي ُمْخَتلَِفٍة، 

 َومِْن َحيُث َأوزاُنَها َوِصَيُغَها، َومِْن َحيُْث الِقَياُس، َومِْن َجَوانَِب ُأْخَرى ُمْخَتلَِفٍة.



بِن عبِد َربِِّه ) (1)
ِ
 .(6/356العْقُد الَفِريُد َل

 .(1/57الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه ) (2)
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َ َللُجَمِلَالَعَربيَِّةََوبَيان  َالَعَرِب:َلِيَمأُثوِرََكَ مَِالكَِ اُبََشاِرح 

تِي احتََواَها  كَِتاُب ِسيَبَوْيِه، ُهَو َشرُحُه لَِكَلِم الَعَرِب َوَبَياٌن َومَِن الُفنُوِن الَبِديَعِة الَّ

: مهُ لُ وْ قَ  ُض وَ العِ » لُِمرادِِهم فِْيِه، َوإِيَضاٌح لَِكيِفَيِة َتألِيِفِه، َفِمْن ذلَِك َقْوُلُه َعِن الِعَوِض:

 اعَ ْسطَ أَ ) :مهُ لُ وْ قَ وَ . اءَ الهَ  اوهَ ُض وَّ عَ وَ  اءَ اليَ  وافُ ذَ َح  ،(نُ يْ ازِ رَ فَ وَ  ةٌ نَ ازِ رَ فَ وَ  ،ُق يْ ادِ نَ زَ وَ  ةٌ قَ ادِ نَ زَ )

َ هِ  مانَّ إِ وَ  ،(يعُ ُيْسطِ 
اًض وَ عِ  نَ يْ السِّ  واادُ زَ  ،(يعُ ُيطِ  اعَ طَ أَ ) ي

(1)
 نْ مِ  نِ يْ العَ  ةِ كَ رَ َح  اِب هَ ذَ  نْ مِ  

«اًض وَ عِ  مَ يْ مِ ـال واقُ حَ لْ أَ وَ  (ايَ ) وافُ حذَ  ،(ُهمَّ اللَّ ) :مهُ لُ وْ قَ وَ . (َأْفَعَل )
(2)

. 

  انَ ُسْبحَ  نَّ أَ  اِب الَخطَّ  وبُ أَ  مَ عَ زَ » َوَقْوُلُه:
ِ
  َبَراَءةَ ): َك لِ وْ قَ كَ  اهلل

ِ
وْ  نَ مِ  اهلل  َأنَّهُ كَ  ،(ءِ السُّ

  ةَ اءَ رَ بَ  ُئ رِّ بَ أُ ): وُل قُ يَ 
ِ
وْ  نَ مِ  اهلل  :ىَش عْ األَ  وَ هُ وَ  ،رِ اعِ الشَّ  ُل وْ قَ  َلهثْ مِ  نَّ أَ  مَ عَ زَ وَ . (ءِ السُّ

رِْي َِ] َ[ِمَنَالسَّ

ََفْخيييييييُر ََُياَءنََِجيييييييَامََّيَليييييييَُ َوَُْقيييييييأََ

َ

 رَِِخَاالَفييييييََعْلَقَمييييييةَََِميييييينََُْسييييييْبَحانََ 

 
 

هُ نْ مِ  ةً اءَ رَ بَ  َأْي:
(3)

. 

َ  (اءٌ عَ دُ ): َل يْ قِ  امَ نَّ إِ وَ  ،ِي هْ النَّ وَ  رِ مْ األَ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  اءَ عَ الدُّ  َأنَّ  مْ لَ اعْ » َومِنُْه َقْوُلُه:
ِ
 ُتْعظِمَ اْس  هُ نَّ أل

ِ . َنْهٌى  :وْ أَ  ،رٌ مْ أَ : اَل قَ يُ  َأنْ   ْح لِ َأْص فَ  ادً يْ زَ )وَ  ،(بَهُ نْ ذَ  رْ فِ اغْ فَ  ادً يْ زَ  مَّ هُ اللَّ ): قوُلَك  َك وذل

«(ارً يْ َخ  اهللُ  هِ زِ لِيَجْ  اَعْمرً )وَ  ،(أَنهُ َش 
(4)

. 



: وتارًة يكوُن الِعَوُض فِي َمَحلِِّه، َوَتاَرًة فِي َغْيِر َمَحلِِّه َكَما ُهَو َمْعُلوٌم َقاَل َشيُخنَا ُعمُر الَحدُّ  (1)
ُّ
ِشي

 .(87مِْن كَِتابِي: )التَّوِضيَحاِت الَجلِيَّة( )ص:

 .(1/25الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه ) (2)

 .(1/324الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه ) (3)

 .(1/142الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه ) (4)
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ينِ عْ أَ : اَل قَ  هُ نَّ أَ كَ  ا،ذَ كَ وَ  اذَ كَ  ُل عَ فْ نَ  ِب رَ العَ  رَ َش عْ مَ  انَّ إِ » َوَقْوُلُه:
(1)

 رُ هَ ظْ يَ  ََل  ٌل عْ فِ  هُ نَّ ولكِ  ،

ِ  نْ كُ يَ  لم امَ كَ  ُل مَ عْ تَ ُيْس  ََل وَ  َ  ؛اءِ دَ النِّ  يفِ  َك ذل
ِ
ِب اطَ خَ مُ ـال مِ لْ عِ بِ  فواتَ اكْ  مُ هُ نَّ أل

(2)
. 

ستِْغنَاِء فِي 
ِ
ِ  ْب هَ  مَّ هُ اللَّ  :اهُ نَ عْ مَ وَ » :(اللَُّهمَّ ُغَلًما)َومِنَْها َقْوُلُه َعِن الَحْذِف ِعنَد اَل  يل

امً ََل غُ 
(3)

. 

 وَ  ا،نَ رْ جَ فْ أَ وَ  انَ رْ حَ ْس أَ وَ  انَ يْ َس مْ أَ وَ  انَ حْ بَ ْص أَ » َوَقْوُلُه:
 ٍح بْ ُص  نِ يْ حِ  يفِ  َت رْ ِص  اذَ إِ  َك ذلِ

 ،ارً حَ َس وَ  اءً َس مَ وَ  ااًح بَ َص  اهُ نَ يْ تَ أَ : وُل قُ تَ فَ  انَ رْ حَّ َس وَ  انَ يْ سَّ مَ وَ  انَ حْ بَّ َص  امَّ أَ وَ  ،رٍ حَ َس وَ  اءٍ َس مَ وَ 

«ااتً يَ بَ  اهُ نَ يْ تَ أَ : اهُ نَ تْ يَّ بَ  هُ لُ ثْ مِ وَ 
(4)

. 

:الكَِ اُبَ ين
ََواليَمَثُلَالَعَربِ

 إِنَّ مِْن ُجْمَلِة َما فِي كِتَاِب سيبَِوْيِه إِيراَدُه لَِجْمَهَرٍة مَِن األَْمَثاِل الَعَربيَِّة َوَبَياَنُه لَِمَعانِيَها

، َفِمْن ذلَِك َقْوُلُه:
ِّ
 :مْ هِ لِ وْ قَ  يفِ  (انَ كَ ) ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  َعَسى والُ عَ َج » َوَتوِجيَهُه َلَوْجِهَها اإِلعَرابِي

(اَأْبُؤًس  الُغَوْيرُ  ىَس عَ )
(5)

. 

 ودعُ يَ  انَ كَ  اذَ إِ  (اوِذئبً  َضُبعًا اللَُّهمَّ ): مْ هِ الِ ثَ مْ أَ  نْ مِ  َمَثلٍ  ىفِ  ِب رَ العَ  ُل وْ قَ » َوَقْوُلُه:

 اهَ يْ فِ  ْل عَ اْج  :وِ أَ  ،اْجَمعْ  ُهمَّ اللَّ ): واالُ قَ  ؟َيْعنُونَ  امَ  مَتهُ لْ أَ َس  اذَ إِ وَ . ُجلٍ رَ  مِّ غَ  ىلَ عَ  َك لِ ذَ بِ 

(ابً ئْ ذِ وَ  اَضُبعً 
(6)

. 



 .ُيِريُد َنْصَب )َمْعَشر( (1)

 .(2/233الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه ) (2)

 .(2/309الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه ) (3)

 .(63، 4/62الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه ) (4)

 .(3/158(، )1/159(، )1/51الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه ) (5)

 .(1/255الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه ) (6)
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(بهِ  َقَتَل  امَ بِ  وٌل قتُ مَ  ءُ رْ مَ ـال)َوَقْوُلُه: 
(1)

. 

 هُ رَ ذِّ حَ يُ  نْ أَ  ىنَ عْ مَ ـال انَّمَ إِ وَ  ،لِ يْ اللَّ  َل بْ قَ  َلَك هْ أَ  اِدرْ بَ : اَل قَ  كَأّنهُ  ،(َل يْ اللَّ وَ  َأْهَلَك )َوَقْوُلُه: 

رٌ حَ مُ  ُل يْ اللَّ وَ . ُل يْ اللَّ  هُ ِركَ ُيدْ  نْ أَ  «هُ نْ مِ  ذَّ
(2)

. 

(مهِ ِض يْ ِض قَ بِ  مهِ ضِّ قَ  مهِ بِ  ُت رْ رَ مَ )َوَكَذا َأْوَرَد ِسيَْبَوْيِه َقْوَلُهم: 
(3)

ِهم ). َوَمْعنَى:  َقضِّ

 .(َقّضهم)، أْي: ُكلِِّهم، َوَقْد َذَكَر ِسيبََوْيِه َجَواَز النَّْصِب فِي (َوَقِضيِضِهم

اءَ  مُ هِ بِ  ُت رْ رَ مَ )َوأوَرَد أيًضا: اءَ  اهَ يْ فِ  اُس النَّ وَ ) ،(الَغفيَر الَجمَّ  اهذَ فَ . (رَ يفِ الغَ  الَجمَّ

ُب ِص تَ َينْ 
(4)

. 

(بَّ دَ  لىإِ  بَّ َش  ذْ مُ ) َوَكَذا َأوَرَد:
(5)

 ىلَ عَ  َلَّ إِ  وَ هُ  امَ : وُل قُ تَ وَ . َوَحَكاُه َثْعَلٌب َوَقاَل: 

 وَ  ،بَّ دَ  ىلَ إِ  بَّ َش  نْ مِ  دٍ احِ وَ  ٍق لُ ُخ 
 عْ يَ . ب  دَ  ىلَ إِ  ب  َش  نْ مِ

 بَّ دَ  نْ أَ  ىلَ إِ  اابًّ َش  انَ كَ  ذْ مُ  ي:نِ

اَص العَ  ىلَ عَ 
(6)

. 

تِي أَتى بَِها َوَحَكاَها َعِن الَعَرِب، ُمْسَتشِهًدا بَِها، َأْو: ُمبِيْنًا  َفهَذا إَِلى آِخِر األَمَثاِل الَّ

 َمَعانَِيَها، َوَقِد اهَتمَّ َبعُض الَباِحثِيَن بِهَذا الَجانِِب مِْن كَِتابِِه 
ِ
ْكِر، َوالَحْمُد هلل َوَأْفَرُدوُه بالذِّ

 َربِّ الَعاَلِميَن.



 .(1/258)الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه  (1)

 .(1/275الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه ) (2)

 .(1/374الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه ) (3)

 .(1/375الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه ) (4)

 .(3/269الكَِتاُب لِسيَبَوْيِه ) (5)

 .(20ص) َمَجالُِس َثعَلٍب  (6)
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َوهَذا الَبْحُث الـُمْختََصُر َيْكِفي للَباِحِث الُمنِْصِف لِيُوِصَلُه إَلى َحِقيَقِة َسَبِب َتعظِيِم 

ِة لِِسْيَبَوْيِه َوكَِتابِِه، َومِْن ِخَللِِه َيَتَبيَُّن ِسرُّ اهتَِمامِِهم بِِه  مَّ
يِرِهم إِيَّاُه، َولِذلَِك َقاَل األَئِ

َوَتوقِ

نَْتْمِريُّ فِي َصْدِر َشْرِحِه لِلكِتَاِب: َوَقْد َعلَِم الُعَلَماُء أنَّ كِتاَب أبِي بِْشٍر َعْمِر » األَْعَلُم الشَّ

  --ْبِن ُعْثَماَن الـَمعُروِف بِِسْيبََوْيِه 
ِّ
إِلَقاَمِة َأْجَمُع َما ُألَِّف فِي اللَِّساِن العَربِي

ُحُدوِدِه، َوَمعِرَفِة ُأُصولِِه َوُفُروِعِه، َوَفْهِم َمنُْظومِِه َوَمنْثُوِرِه، َوَجلِيِِّه َوَمْستُوِرِه، َوَأَصحُّ َما 

ُوِضَع فِي إَِباَنِة َأْنَحاِء الَعَرِب َوُلَغاتَِها َوَمَرامِيَها فِي َكَلمَِها َوإَِشاَراتَِها، َوَمَجاِزَها 

ُسوِل، َواستَِعارَ  اتَِها، َوبَِقْدِر تَرقِّي الَعالِِم فِي َفْهِمِه، َيَتَرقَّى فِي ِعْلِم التَّنِزيِل َوَحِديِث الرَّ

 َوالتَّأويِل لُِمشكََِلِت األََقاِويِل.

 الـُمبِيَن ُمنُْذ ُوِضَع هَذا الكِتَاُب َيُدوُر إَِلَّ َعَليِْه، َوََل 
َّ
َساَن الَعَربِي  َوَلْم َنَر هَذا اللِّ

 َتَعاَلى َشَرَح، َوُمْشكٍِل 
ِ
َيْرِجُع الـُمختَلُِفوَن فِْيِه إَِلَّ إليِه، َفَكْم مِْن ُمَتَشابٍِه مشْن كِتَاِب اهلل

َأْوَضَح، َوَعِويٍص مَِن اَللُحْكِم َأَباَن َعنُه َوَأْفَصَح،  -- مِْن َحِديِث َرُسولِهِ 

َح  َوَفاِسٍد مِْن َكَلِم النَّاِس َرقَّ
(1)

َلَح. َوَفْضُلُه َأْكَثُر مِْن َأْن ُيَعبَِّر َعنُْه لَِساٌن، َأْو: ُيِحيَط َوَأْص  

«بِِه تِْبَيانٌ 
(2)

. 

َوَلَعلَّ الُخُصوَم َيُكوُنوَن ُمنِصِفيَن َوَلْو لَِساَعٍة، َوَينُْظُروَن إَِلى الكِتاِب بَِعيِْن 

 اإلْنَصاِف َواإِلْتَحاِف َوَيَرْوَن هِذِه الَحَقائَِق.

q 




 .َرقََّح: أَقاَم ،ََأْصَلَح  (1)

نَْتْمريِّ ) (2)  .(، دراسة وتحِقيق: َرِشيد بلَحبيب1/151النَُّكُت فِي َتفسيِر َكَلِم ِسْيَبَوْيِه لألَْعَلِم الشَّ
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 َهْل ِسْيَبَوْيِه َأْهَمَل

 الـَمَعاِنَي ُمْقِبًلا َعَلى اأَلْلَفاِظ َفَقط؟

تِي َذَكْرَناَها فِي َبَياِن احتَِواِء الكَِتاِب َعَلى ُعُلوٍم ُأْخَرى َوََل  ابَِقَة الَّ إِنَّ األَبحاَث السَّ

َدًة َعِن سيََّما عُلوَم الَبَلَغِة؛ َلَكِفيَلٌة بأنَّ ِسيَبَوْيِه َلم يَ  نُظْر إَلى األَْلَفاِظ َوْحَدَها، ُمجرَّ

َلََلِت؛ ألنَّ ُبُحوَث الـَمَعانِي َوالَبَياِن َوالنَّْقِد مِْن َقبِيِل  الَغْوِص فِي الـَمَعانِي َوالدَّ

هتَِماِم بالـَمْعنَى ألَ 
ِ
ََلََلِت، َبْل: مِْن أْرَقَى َمَقاَماِت اَل هتَِماِم بالـَمَعانِي َوالدَّ

ِ
نَُّه ََل َيِصُل اَل

ُّ مِنُْهم َوالُمتََماِرُس الَماِهُر، َوَمَع هَذا 
ِذيَن يعنوَن بالـَمَعانِي إَلَّ الَحظِي إَلى النَّْقِد مَِن الَّ

ِه أنَّ َصاِحَب الِجنَايِة  َوغيَرُه مِْن أعَداِء الَعَربيَِّة َيتَِّهُموَن  -فِي َمَواِضَع مِْن كَِتابِهِ -ُكلِّ

ََلََلِت َوَلْم َيْعبَْأ بَِها.نَُّه َأْقبَ ِسْيَبَوْيِه بأ َ َوالدِّ
 َل َعَلى األَْلَفاِظ َوْحَدَها َوَتَرَك الـَمَعانِي

ا َجائُِروُن ُمْجِحُفوَن فِي  ا َجاِهُلوَن بِكَِتاِب ِسيَْبَوْيِه َوإِمَّ َولكِنَُّه فِي َمَقاَلتِِهم هِذِه إِمَّ

ِه بَِرْميِهم بالَكِذِب َوالُبْهَتانِ  يِهم َحقِّ ابَِقُة ُتِريِهْم ُسوَء َمَقالِِهم، َوُتَعرِّ ، إِذِ الـَمَباِحُث السَّ

ائِِهم، َوِزَيادًة َعَلى ذلَِك َأُقوُل:  َأَماَم ُقرَّ

 ، حتَِكاِم الـَمْعنَِويِّ
ِ
تِي َتْرِجُع فِي َأْصلَِها إَلى اَل ٌء باألَْبَحاِث الَّ

ْ
إِنَّ كَِتاَب ِسيَبَوْيِه َملِي

 َوبِنَاِء 
ِ
 ِسيَبَوْيِه لوُجودِ َبَدِل الَغَلِط فِي كَِتاِب اهلل

َ
األَحَكاِم َعَلى الـَمَعانِي، َوُيمكُِن أنَّ َنْفي

َتَعاَلى َخيُر َدليٍل َعَلى أنَُّه َينُْظُر فِي اللَّْفِظ والَمْعنَى َمًعا، َوَما داَم اهلُل َتَعاَلى َلُه الِعلُم 

ُز أْن َيَقَع فِي َكَلمِِه َبَدُل الَغَلِط، َفلِذلَِك أنَكَرُه، َكَما المطَلُق وُيوَصُف بِِه، َفََل َيُجو

        اِب تَ كِ  فِي وزُ جُ يَ  ََل  اْلَغَلطِ  َل دَ بَ  نَّ أَ  ِسيبََوْيهِ  ُب هَ ذْ َومَ » َحَكاُه عنُه األَْزَهِريُّ َقائًَِل:

 
ِ
 .-»(1)- اهلل



َغِة لألَْزَهِريِّ ) (1)  .(1/108َتهِذيُب اللُّ
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َشْرِح الُجَمِل َوالِعَباَراِت َوَتَأِويِل النُُّصوِص َوَكَذا اهتَِماُمُه بالـَمَعانِي َيَتَجلَّى ِخَلَل 

َوَبَياِن الـَمَجاَزاِت إِْن َكاَنْت َموُجوَدًة، َفَعَلى َسبيِل الـِمَثاِل نَأتِي بِهَذا الَكَلِم َلُه، َقاَل 

: -هِ بِ  ُق ثَ وْ يُ  نْ مَّ مِ - وُل قُ يَ  نْ مَ  ِب رَ العَ  نَ مِ  انَ عْ مِ َس » ِسْيَبَوْيِه فِي َمْوِضٍع فِيِه الَحذُف:
  ؛(ةِ امَ مَ اليَ  ُل هْ أَ  ْت عَ َتمَ اْج )

ِ
 َل هْ أَ  ي:نِ عْ يَ  ،(ةُ امَ مَ اليَ  ِت عَ مَ تَ اْج ): هِ مِ ََل كَ  يفِ  وُل قُ يَ  نَّهُ أل

 امَ  ىلَ عَ  ونُ يكُ  ظَ فْ اللَّ  كَ رَ تَ فَ  ،ةِ امَ مَ لليَ  ظِ فْ اللَّ  يفِ  هُ لَ عَ َج  إذْ  ؛ظِ فْ اللَّ  يفِ  الِفْعَل  َث نَّ أَ فَ  ،ةِ امَ مَ اليَ 

  هِ يْ لَ عَ  ونُ يكُ 
«مِ ََل الكَ  ةِ عَ َس  يفِ

(1)
. 

  اُب بَ  اهذَ » َوَقاَل فِي َمْوِضٍع آَخَر مِْن كَِتابِِه:
ِ
 هُ نْ مِ فَ ؛ ةِ الَ َح اإلِ وَ  مِ ََل الكَ  نَ مِ  ةِ امَ قَ ستِ اَل

 :ٌب ذِ كَ  اٌل حَ مُ  وَ هُ  امَ وَ  ،يٌح بِ قَ  يمٌ قِ تَ ْس مُ وَ  ،ٌب ذِ كَ  يمٌ قِ تَ ْس مُ وَ  ،اٌل حَ مُ وَ  ٌن،َس َح  يمٌ قِ تَ ْس مُ 

 .سِ مْ أَ  يَك آتِ َس وَ  ،ادً غَ  يَك آتِ َس وَ  ْمسِ أَ  يتَُك تَ أَ : َك لُ وْ قَ فَ  ؛نُ َس الحَ  يمُ قِ تَ ْس مُ ـال امَّ أَ فَ  -

 .هُ وُ حْ نَ وَ  ،رِ حْ البَ  اءَ مَ  ُت بْ رِ َش وَ  َل،بَ الجَ  َحَملُت : َك لُ وْ قَ فَ  ؛ُب ذِ الكَ  يمُ قِ تَ ْس مُ ـال امَّ أَ وَ  -

 ادً يْ زَ  دْ قَ : َك لِ وْ قَ  وُ حْ نَ  ،هِ عِ ِض وْ مَ  رِ يْ غَ  يفِ  ظَ فْ اللَّ  عَ َض تَ  نْ أَ فَ  ؛ُح يْ بِ القَ  يمُ قِ تَ ْس مُ ـال امَّ أَ وَ  -

 .اهذَ  اهِ بَ ْش أَ وَ  ،َك يَ تِ أْ يَ  ادً يْ زَ  يكَ وَ  ،ُت يْ أَ رَ 

«سِ مْ أَ  رِ حْ البَ  اءَ مَ  ُب رَ ْش أَ  َف وْ َس : وَل قُ تَ  نْ أَ فَ  ؛ُب ذِ الكَ  اُل حَ مُ ـال امَّ أَ وَ  -
(2)

. 

َلََلِت،  ِذيَن يتَِّهُموَن سيبََوْيِه بأنَُّه َأهَمَل الَمَعانِي والدَّ ُب مْن هؤَلِء الَّ إِنَّنِي َأَتَعجَّ

َلََلِت  ُمقبًَِل َعَلى األَْلَفاِظ َوالَحَرَكاِت، َمَع أنَّ َعَمَل ِسيبََوْيِه َكاَن َعَلى الَمَعانِي َوالدَّ

َواِخِر الَكلَِماِت، َحتَّى إِنَّ َثْعَلًبا اعَترَض َعَلى ِسيبََوْيِه؛ ألَنَُّه َأْكَثَر مَِن األَْلَفاِظ َوَحَرَكاِت أَ 



 .(1/53الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (1)

 .(1/25الكَِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (2)
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 َوغيُرُه َعْن ُقْطُرٍب أنَُّه َقاَل: 
ُّ
 َل َخ دَ كاَن َيَرى ِسيبََوْيِه ُمهِمًَل األَْلَفاَظ، َكَما َذَكَرُه الِقْفطِي

 ايَ  نَ حَ لَ  هُ نَّ إِ : يىحْ يَ  نُ بْ  رُ فَ عْ َج  اَل قَ فَ  ،اٍت رَّ مَ  هِ يْ فِ  نَ حَ لَ فَ  ،َلمٍ كَ بِ  مَ لَّ كَ تَ فَ  يدِ ِش الرَّ  ىلَ عَ  اءُ رَّ الفَ 

 ؟.نُ حَ لْ تَ أَ : اءِ رَّ للفَ  يدُ ِش الرَّ  اَل قَ فَ  !نينَ المؤمِ  يرَ مِ أَ 

 رِ َض الحَ  لِ هْ أَ  اعَ بَ طِ وَ  ،اُب رَ عْ اإلِ  وِ دْ البَ  لِ هْ أَ  اعَ بَ طِ  نَّ إِ  ،نينَ المؤمِ  يرَ مِ أَ  ايَ : اءُ رَّ الفَ  اَل قَ فَ 

 يدُ ِش الرَّ  نَ َس حْ تَ اْس فَ . ُت نْ حَ لَ  عِ بْ الطَّ  ىلَ إِ  ُت عْ َج رَ  اذَ إِ وَ  ،نْ حَ لْ أَ  ملَ  ُت ظْ فَّ حَ تَ  اذَ إِ فَ  ،نُ حْ اللَّ 

 .هُ لَ وْ قَ 

 دُ ِس فْ يُ  ََل وَ  ،يانِ عَ مَ ـال نَ وْ دُ  اظِ فَ لْ األَ  ىلَ عَ  اَب رَ عْ اإلِ  ُج رِ خْ تُ  ُب رَ العَ : ٌب لَ عْ ثَ  اَل قَ وَ 

 انِ عَ مَ ـال اُب رَ عْ اإلِ 
َ
 .ِب رَ العَ  مِ ََل كَ  نْ مِ  َس يْ لَ فَ  ىنَ عْ مَ ـال دُ ِس فْ يُ  اُب رَ عْ اإلِ  انَ كَ  اذَ إِ وَ  ،ي

َ  ؛اءِ رَّ الفَ  ُل وْ قَ  حَّ َص  مانَّ إِ وَ 
ِ
 لُّ كُ : اَل قَ فَ  ،ِب رَ العَ  مِ ََل كَ  ىلَ عَ  ةَ يَّ بِ رَ العَ وَ  وَ حْ النَّ  َل مِ عَ  ّنهُ أل

 هِ يْ وَ بَ يْ ِس  َق حِ لَ  امَ نَّ إِ وَ  ،يُح حِ الصَّ  وَ هُ فَ  ا،هَ ابَ رَ عْ إِ  ااهَ نَ عَ مْ وَ  ا،اهَ نَ عْ مَ  اهَ ابُ رَ عْ إِ  َق افَ وَ  ةٍ لَ أَ ْس مَ 

 َلمِ كَ  يفِ  دْ َج وْ يُ  لموَ  ،اظِ فَ لْ األَ  نَ وْ دُ  يانِ عَ مَ ـال ىلَ عَ  ِب رَ العَ  مَ ََل كَ  َل مَ َح  هُ نَّ ألَ  ؛طُ لَ الغَ 

 ٌق ابِ طَ مُ  اُب رَ عْ اإلِ وَ  ،اِب رَ عْ للِ  ٌق ابِ طَ مُ  هِ يْ فِ  ىنَ عْ مَ ـال امَ  َلَّ إِ  ولِ حُ الفُ  ارِ عَ ْش أَ وَ  ِب رَ العَ 

 ائِ َس الكِ  نِ عَ  ،امٌ َش هِ  هُ لَ قَ نَ  امَ وَ : (َثْعَلٌب )اَل قَ  ..ىنَ عْ للمَ 
ِّ
 دْ قَ فَ  هُ اَس قَ  امَ وَ  ،هِ يْ فِ  نَ عَ طْ مَ  ََل فَ  ،ي

َ  ؛زُ مَ غْ مَ ـال هِ يْ فِ  هُ قَ حِ لَ 
ِ
 عَ مَ ـال ىلَ عَ  ةَ يَّ بِ رَ العَ  َل مِ عَ فَ  ،هِ يْ وَ بَ يْ ِس  لِ يْ بِ َس  َض عْ بَ  َك لَ َس  ّنهُ أل

 كَ رَ تَ وَ  يانِ

 َك لِ ذَ ،وَ ةَ مَ دِ قْ التَّ  قَّ حَ تَ اْس وَ  عَ رَ بَ فَ  ،يانِ عَ مَ ـالوَ  اظِ فَ لْ األَ  ىلَ عَ  ةَ يَّ بِ رَ العَ  َل مَ َح  اءُ رَّ الفَ وَ  ،اظَ فَ لْ األَ 

 ىالَ عَ تَ  اهللَ  نَّ ألَ  ؛«ادً يْ زَ  اَت مَ » :وَل قُ تَ  نْ أَ  َب َج وَ لَ  ىنَ عْ مَ ـال َت لْ امَ عَ  وْ لَ فَ  ،دٌ يْ زَ  اَت مَ : َك لِ وْ قَ كَ 

«دٍ يْ زَ  اُت كَ رَ َح  ْت نَ كَ َس » :َت دْ رَ أَ فَ  ظَ فْ اللَّ  َت لْ امَ عَ  َك نَّ لكِ وَ  ،هُ اتَ مَ أَ  يذِ الَّ  وَ هُ 
(1)

. 



واِة للِقفْ  (1)  )إِنَباُه الرُّ
ِّ
 .(4/8طِي
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ٌر فِي  َوََل ُنِريُد َأْن ُنطِيَل هَذا الَفْصَل بأْمثَِلٍة َكثِيَرةٍ َوُنْطنَِب فِْيِه، َفكَِتاُب ِسيَبَوْيِه ُمتََوفِّ

َمَباِحثِِه، َيَتَبيَّْن َلُكم أنَّ َمَقاَلَة هُؤَلِء ُكلِّ َمَكاٍن َوَتِصُلُه األََياِدي، َطالُِعوُه َوقُِفوا َعَلى 

ٍب َأْعَمى َعَلْيِه، َوبِهَذا َعلِْمنَا  الَقْوِم َناتَِجٌة َعْن َجْهٍل ُمْغِدٍق، َأْو: َعْن ِحْقٍد ُمْغِرٍق، َوَتَعصُّ

ََل  َهاِم ِسْيَبَوْيِه بإِْهَماِل الـَمَعانِي َوالدَّ ََلِت َمَقاَلٌة َعْوَراُء َعْوَجاُء أنَّ َمَقاَلَة الُخُصوِم فِي اتِّ

َها َسَماُء، َواهلُل الـُمسـََعاُن.  َعْرَجاُء، ََل َتْحِمُلَها َأْرٌض َوََل َتَظلُّ

q 
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 َصاِحُب الِجَناَيِة

 َوالنَ ْيُل ِمَن اأَلَدِب الَعَرِبيِ 

إنَّ مَِن الَغَرائِِب َوالَعَجائِِب، َوالَكَواِرِث َوالـَمَصائِِب، ُمَحاَوَلَة َصاِحِب الِجنَاَيِة 

ائِِه َضْعَف  عِريِّ ُخُصوًصا، َوُيوِحي إَِلى ُقرَّ ِّ ُعُموًما َوالتَُّراِث الشِّ
لَِتشِويِه األََدِب الَعَربِي

َغِة َغيِر الـَمنْطِِقيَِّة النِّ  ْعِريِّ بَِسَبِب هِذِه اللُّ ِّ َوالشِّ
 َوَيُقوُل: -َعَلى َطْيِفِه َوَخَيالِهِ -َتاِج األََدبِي

ائَِع فِي » إنَّ ُلَغَة َأْجَداِدَنا الُقَداَمى فِي الَجاِهلِيَِّة َواإِلسَلِم، َلم ُتْعِط ذلَِك النِّتاَج الرَّ

ْعِر، أِو: النَّثْ  ِر، َوإِنََّما كاَن نَتاًجا ََل َيِزيُد بأيِّ حاٍل من األحواِل عن نَتاِجنا الـُمَعاِصِر، الشِّ

 .(19). ص: «إِْن لم َنُقْل إنَُّه أَقلُّ مِنُه فِي َجَوانَِب َكثِيَرةٍ 

ٍص فِي أُقوُل: َعِجيٌب أمُر  ٍث َوُمتََخصِّ ُم َكُمَحدِّ الـُمهنِدِس أوزوَن، إِْذ َنَراُه َيَتَكلَّ

نَِّة النََّبِويَِّة َوُيعطِي َنْفَسُه َكامَِل الُحريَِّة فِي الَكَلِم َعْن َمَباِحثَِهاا ِجناَيِة )فِي كِتابِِه  لسُّ

َنا عليِه، َوفِي كَِتابِِه (الُبَخاِريِّ   )، َمَع َأنَّنَا بيَّنَّا َحِقيَقتَُه الِعلِميََّة يف َردِّ
ِّ
افِِعي ، (ِجناَيِة الشَّ

نَا َتَظاَهَر    َيُصوُل َوَيُجوُل َفَيحَمرُّ َوَيُقوُل، َولكِْن َرَأيُتْم َحاَلُه ِخَلَل َردِّ
َكَفِقيٍه ُأُصولِي

ٍص فِي النَّْحِو َوُأُصولِِه، َوَسيأتِي بَياُن  َتابِِه َهَذا، َومِْن ُهنَا أْيًضا َتَظاَهَر َكُمَتَخصِّ
عَلى كِ

ِحَقِة َوَتَرْوَن َحاَلُه إِْن َشاَء اهلُل َتَعاَلى َأْكثََر، انتَِقاَداتِِه َعَلى َقَواِعِد النَّْحِو فِ  ي الُفُصوِل الَلَّ

ٍص  تِي َنَقْلنَاَها َكُمَتَخصِّ َكَما َرَأيتُم مِْن َقْبُل بعَض َأحوالِِه، َوَكَذا َيْظَهُر فِي هِذِه األَْسُطِر الَّ

ُل فِي األََدِب َوالنَّْقِد َوالـُمَقاَرَنِة، َحيُث ُيَقاِرُن ا ألََدَب الَقِديَم باألََدِب الـُمَعاِصِر َوُيَفضِّ

ٌب مِنُْه َكيَف َأْعَطى َنْفَسُه ُحِريََّة الَكَلِم النَّْقِديِّ فِي  ِل، َوإِنَّنِي ُمتََعجِّ األَِخيَر َعَلى األَوَّ

َها، َمَع َأَنُه ُمَهنِْدٌس َوَليَس بينَُه َوبيَن تِْلَك الُعلُ  ُة َعَلَقٍة، َأْو: هِذِه الـَمَجاََلِت ُكلِّ وِم َأيَّ

بِّ َوالنُّوِن. ِذي َحاَوَل َأْن َيْجَمَع بيَن الضَّ   َرابٍِط، َفَمَثُلُه َمَثُل الَّ
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 [ِمَنَالطَِّوْيلَِ]

ُهيييمَََْوليييوَْ ََيءَ َويييبََِوااؤََُجيييَأنَّ َُمَقييياِرب 

َ

ييوَََءَ لَِويييَْ  ييلََِاِرِبَقََمَُيالييَْكلبالوَّ  لَِكَْلوَّ

يييييةَ َانَِبِحيَ يييييَوااؤََُجيييييَوَلكِييييينَُّهمَْ  َُلجَّ

َ

ََيَ نَِكَْمََيالييوَََامَسََقييوَََ
ِحْسييلََِاَبييأَََانَيييَْفِ

(1)
َ

َ َامرِِ َالَقْيِس! َِجنَاَيُ ُهَفِيََحق 

َقتِِه، َوُهَو: ْمِرِئ الَقيِْس مِْن ُمَعلَّ
ِ
 َيستَِمرُّ الـُمَهنِْدُس َعَلى َكَلمِِه َويأتِي بَِبيٍْت َل

 [ِمَنَالطَِّوْيلَِ]

ََمًعييييياَُميييييُّْبِر ََبِيييييلَ ُمقََِْمَفيييييرَ َِمَكيييييرَ 

َ

يْيُلَََحطَّيهَََُصْخر َََكُجْلُمْودَِ  َعيلََِِمينََْالسَّ
(2)

 

 
 

ََل أريُد أْن ُأضيَِّع الوقَت ُهنا بَِفْرِط إعَجاِب أهِل اللُّغِة بذلَِك » ُيعلُِّق عليِه َقائًَِل:

تِي رسَمَها شاِعُرنا الَكبيُر فِي وصِفِه لحَرَكِة الَخيِل. َفَلْو أنَّنَا  ائَِعِة الَّ وَرِة الرَّ الَبيِت َوبالصُّ

ِل مَِن البَْيِت  -ُمجاملةً -َرِضينا مَعُهم  ْطِر األَوَّ طِر الثَّانِي بَِقُبوِل الشَّ َسنَِجُد أنَّ معنَى الشَّ

ِل مِْن ُمحتََواُه َوأوَقَفُه تماًما. ْطِر األَوَّ َغ َمْعنَى الشَّ  َقْد فرَّ

ٍر ) ٍم َوَتَأخُّ ْطِر األََوِل َحَرَكُة َتَقدُّ طِر إِْقَباٌل َوإدَبارٌ ( )َكر  َوَفرُّ َفِفي الشَّ ا صورُة الشَّ (، أمَّ

تِي  خَرَة الَكافاسَتْخَدَم فيَها أداَة التَّشبيِه )الثانِي َوالَّ َ باتَِّجاٍه َواِحٍد َفَقط؛ ألنَّ الصَّ
( َفِهي

يِل إَلَّ باتِّجاٍه واِحٍد مَِن  اتِي َوبِفعِل السَّ ََل ُيْمكِنَُها أْن َتتَحَرَك تحَت تأثيِر َوْزنَِها الذَّ

 األَعَلى إلى األَسَفِل.



(1) : َِحْسل  بِّ  َأُبو ، َوالِحْسُل بَِكْسِر الَحاِء ُهَو َوَلُد الضَّ بُّ ُينَْظُر: الِجيُم ألبِي َعْمٍرو  .ُهَو الضَّ

( 
ِّ
ْيَبانِي َغِة )1/205الشَّ  )1/533(، َوَجْمَهَرُة اللُّ

ِّ
(، 1/192(، ُمْعَجُم ِديَواِن األََدِب للَفاَرابِي

 .(28/298(، َوَتاُج الَعُروِس )984ص) َوالَقاُموُس الـُمِحيطُ 

 (، َوجْمَهَرُة أشَعاِر ا54)ص دِيواِن امِرِئ الَقيْسِ  (2)
ِّ
َعَراُء 135)ص لَعَرِب ألبِي َزيٍْد الُقَرِشي عُر َوالشُّ (، َوالشِّ

بِن ُقتَيْبَةَ )
ِ
 1/112َل

ِّ
ْوَزنِي ُمعلََّقاِت للزَّ  .(39)ص (، َوَشْرُح الَقَصائِِد الَعْشِر للتَّربِيِزيِّ 64)ص (، َوَشرُح اـل
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خَرِة َوالِحَصاِن؟ ُصوَرٌة ََل أَرى فِيَها  بُط بيَن الصَّ َفأيَن َمنطِِقيَُّة هذا البَْيِت؟ وأيَن الرَّ

َغةِ  َجَماًَل   األَْجَمُل ِعنَْد أهِل اللُّ
َ
 (.20-19:). ص«َوِهي

اقِي ألنَُّه َلم  ْعِريِّ الرَّ َيْفَهْمُه، َوَلْم ُيْدِرْك أُقوُل: إنَّ الـُمَهنِدَس َجاَر َعَلى هَذا البَيِْت الشِّ

بَِه فِيِه َوالتَّصِويَر الَِّذي أراَدُه اُمرُؤ الَقيِْس، َوَكَما قِيَل: )  (!الـَمْرُء َعدوُّ َما َيْجَهُلهُ َوْجَه الشَّ

ْرَعِة َوالَحَرَكِة ََل َعَلى الَكرِّ َوالَفرِّ فِي الصَّ  ْخَرِة، َفَلْو َأْدَرَك أنَّ التَّشبِيَْه َوَقَع َعَلى السُّ

اِعُر ُهنَا َوَصَف ُسْرَعَة اإِلْقَباِل َواإِلْدَباِر فِي ِحَصانِِه  َلم َيْعتَِرْض اعتََراَضُه َوَسَكَت، َفالشَّ

تِي َتنَْحطُّ مِْن َمَكاٍن ُمْرَتِفٍع بَِضْغِط  ْخَرِة الَّ ِعنَْد ُهُجومِِه َعَلى َأْعَدائِِه، َوَكأنََّها ُسْرَعُة الصَّ

، )ت: َسْيٍل َقِويٍّ َ » (:654َكَما َقاَل إَِماُم البَِديِع فِي َعْصِرِه َعبُْد الَعظِيِم البَْغَداِديُّ
ِ
 نَّ أل

 َش  لُّ كُ  ذْ إِ  ،هُ زَ كَ رْ مَ  اهَ نِ وْ كَ لِ  لِ فْ السُّ  ةَ هَ جِ  ُب لُ طْ يَ  رَ جَ الحَ 
ْ
 َل بِ ُج  يذِ الَّ  هِ عِ بْ طَ بِ  هُ زَ كَ رْ مَ  ُب لُ طْ يَ  ءٍ ي

  وِّ لُ العُ  نَ مِ  لِ فْ السُّ  ىلَ إِ  هُ اطُ طَ حِ انْ  عُ رُ ْس يَ  رُ جَ الحَ فَ  ،هِ يْ لَ عَ 
 هُ تْ انَ عَ أَ  اذَ إِ  َف يْ كَ فَ  ،ةٍ طَ اِس وَ  رِ يْ غَ  نْ مِ

 هُ رُ هْ ظَ  هِ يْ فِ  ىرَ يُ  يذِ الَّ  اآلنَ  يفِ  هُ هُ ْج وَ  ىرَ يُ  هِ جِ رُ ْح دَ تَ  اَل َح  وَ هُ فَ  ،لٍ عَ  نْ مِ  لِ يْ السَّ  اعِ فَ دِ  ةُ وَّ قُ 

 هُ ارُ بَ دْ إِ  ونُ كُ يَ  ي:نِ عْ يَ  (اعً مَ  رٍ بِ دْ مُ  لٍ بِ قْ مُ ) ،رُ اعِ الشَّ  اَل قَ  الهذَ وَ  ،سِ كْ العَ بِ وَ  ،هِ بِ لُّ قَ تَ  ةِ عَ رْ ُس لِ 

«ةِ يَّ عِ مَ ـال يفِ  نِ يْ عَ مِ تَ جْ مُ  هُ الُ إقبَ وَ 
(1)

. 

ْخَرَة ُتْقبُِل َوُتْدبُِر َكَما َفِهَمُه الـُمْعتَِرُض، َفإِْن َكاَن امُرُؤ  َوَلْم َيُكْن َيْقِصُد أنَّ الصَّ

مِنُه ِصْبَياُن الَعَرِب َفَكْيَف بُِفَصَحائِِهم؟! َفالـُمْشكَِلُة َلَدى  الَقيِْس َقَصَد َهَذا َلَضِحَك 

الـُمَهنِْدِس أنَُّه ََل َيْفَهُم النُُّصوَص َوََل َيْرِجُع إَِلى َكالِم َأرَبابَِها َحتَّى َيْفَهَم، َبْل: َسَرَعاَن 

ُم األَْمَر، َوهَذا  ابَِقِة أيًضا، َما َنِجُدُه َيْصُرُخ َوُيَجْلِجُل َوُيَضخِّ َما َرأينَا مِنُْه فِي ُكُتبِِه السَّ

ْعِر َواألََدِب َلَرَأوُه َكيَْف ُتْؤَكُل الَكتُِف.  َوإَلَّ َفَلْو َرَجَع إَلى َكاَلِم َأهِل الِعْلِم بالشِّ



ْعِر َوالنَّْثِر للَبْغَداِديِّ  (1)  .(454)ص َتحِريُر التَّحبِيِر فِي َصنَاَعِة الشِّ
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يءِ  َتْشبيهُ  اَوأمَّ » َقاَل أُبو الَحَسِن الَعَلِويُّ أيًضا: يءِ  الشَّ  رعًة،وُس  ،أً وُبطْ  َحَركًة، بالشَّ

اعِ  فَكْقولِ   ي:الرَّ

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

ْيَ   كأأأ  َّ  َْ َم  َيأأأ َْ ُن   انَضأأأ َّ  َبْعأأأ ْْ ُبأأأ
(1)

 

 

   َ كأأأأ ِ   حأأأأ     َوَصأأأأوَّ  َيُسأأأأوُ   ب لرَّ

ا  َْ  ماُطأأأأ ُ  رْخأأأأو    َ َعْجأأأأا َمأأأأ  ِ    َيأأأأ

 

َشأأأأ  ِ  َ ْحأأأأَ   رة  بْكأأأأ َلأأأأ ُ    َفُلأأأأوُ   الرَّ

 
  

تِي َذَكَرَها َعَلى  ِء فِي ُثمَّ مَِن األَبياِت الَّ
ْ
ي ِء بالشَّ

ْ
ي هَذا النَّْوِع مَِن التَّْشبِْيِه )َتْشبِيِْه الشَّ

ْرَعِة( َذَكَر بيَت امِرِئ الَقيِْس هَذا السُّ
(2)

. 

َباِق  وَرِة َجَماُل اللَّْفِظ ألنَُّه َأَتى بالطِّ مِرِئ الَقيِْس فِيِه َمَع َجَماِل الصُّ
ِ
َوهَذا الَبْيُت َل

نَاِت  (، ُمْقبٍِل َوُمْدبِرٍ (، َوَبْيَن )مَِكرٍّ َومَِفرٍّ الَبِديِعيَِّة، َحيُث َجَمَع بيَن ) َوُهَو مَِن الـُُمَحسِّ

ستِْطَرادُ 
ِ
َباِق فِيِه التَّْكِميُل َواَل َوَمَع الطِّ

(3)
َة الَجَماَلْيِن، َجَماِل  ، َوبِهَذا َقْد َكَساُه ُحلَّ

 َفُر بِِه؛ ألنَّ هَذا ُمَبايٌن لَِعَملِِه َومِْهنَتِِه.الـَمْعنَى َوالـَمْبنَى، َولكِنَّ الـُمَهنِْدَس ََل َيظْ 

َمُة ابُن َرِشيٍْق فِي َباِب ) ّتَساعِ َوَقْد َأْدَرَجُه الَعالَّ
ِ
 ( فِي ُعْمَدتِِه َوَقاَل فِي َبَيانِِه:اَل

ِ ذَ وَ »  عُ قَ يَ  مانَّ إِ وَ  ى،نً عْ مَ بِ  دٍ احِ وَ  لُّ كُ  يتِ أْ يَ فَ  ؛يُل وِ أْ التَّ  هِ يْ فِ  عُ ِس تَّ يَ  اتً يْ بَ  رُ اعِ الشَّ  وَل قُ يَ  أنْ  َك ل

  َك ذلِ 
ِ
 وَّ قُ وَ  ،ظِ فْ اللَّ  الِ مَ تِ ْح َل

«..سِ يْ القَ  ئِ رِ امْ  ُل وْ قَ  َك ذلِ  نْ مِ  .ىنَ عْ مَ ـال اعِ َس اتِّ وَ  ،هِ تِ
(4)

ُثمَّ  .

 َشَرَع فِي َبَياِن َما َيْحَتِمُلُه هَذا الَبْيُت مَِن التَّأِويِل َوالتَّْفسيِر.



(1) : ُ ْْ  .النَّْوُق  الُب

ْعِر ألبِي الَحَسنِ  (2)  .(37ص) ِعَياُر الشِّ

ِة الَحَمِويِّ فِي: )خَزاَنِة األََدِب َوَغاَيِة األََرِب( ) (3)  .(1/161انُظْر َتْفِصيَلُه عنَد ابِن ُحجَّ

(4) ( 
ِّ
بِن َرِشْيٍق الَقيَرَوانِي

ِ
ْعِر َوآَدابِِه َل  .(2/93الُعْمَدُة فِي َمَحاِسِن الشِّ
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ا خَرِة َما َقاَلُه فِي آِخِر َكالمِِه: ) أمَّ بُط بيَن الصَّ َفأيَن َمنطِِقيَُّة هذا الَبْيِت؟ وأيَن الرَّ

(، فاُقوُل عنُه: َيا َجنَاَب الـُمَهنِْدِس إَذا ُكنَْت ََل َوالِحَصاِن؟ ُصوَرٌة ََل أَرى فِيَها َجَماًَل 

ا َباِدًيا َأْبَلَج، َفَليَْس لَِكْوِن الَبيِْت ََل َيْحِمُل َتَرى فِيِه َجَماًَل َمَع كوِن الَجَماِل فِيِه َظاهرً 

 َجَماًَل، بَْل: َأْنَصُحَك َأْن َتِجَد الَجَواَب فِي َبْيٍت للبُوِصيِريِّ َحيُث َقاَل:

 [ِمَن الَبِسيْطِ ]

 ْ  مَ رَ  نْ مِ  سِ مْ الشَّ   َ وْ َض  نُ يْ العَ  رُ كِ نْ  ُ  ْْ قَ 

 

  ِ َسأ َ  نْ ِمأ   ِ مَ أالأ َطْعأ َ  الَفأ ُ  ُينْكِرُ وَ  

  

  َأْو: مِْن َقْوِل الَقائِِل:

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

أأْمِس  عأأُين   َفُ أأْل  ِْ لِلشَّ  للُعُيأأوِ  الْرْمأأ

 

 يف َمغيأأأأم  وَمْطَلأأأأ ِ  َ َراَهأأأأ  بَِحأأأأ    

 
 ِْ  اْرَ َضأْ   َوَس ِمْ  ُنُفوًسأ  بِ ْلُ ُشأوِر َقأ

 

أأأأ ِ    َوَلأأأأْيَس َلَ أأأأ  لُِلأأأأم  ِمأأأأْن ُمَ َطلَّ

 
 َرَهأأأأأ َ ْطَفأأأأَ  اُُ ُنوْ  َوَسأأأأ ِمْ  ُعيوًنأأأأأ 

 

  َ ِعأأأأ  َ سأأأأَ ِفيُ  َوَ  بَِ ْبَصأأأأ ِرَه  َ   

 ُثمَّ َذَكَر ُأوزوُن َبْيًتا آَخَر مَِن الَقِصيَدِة َنْفِسَها، َوُهَو َقْوُلُه: 

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

 ْْ ِْ  َوَقأأأ نَ  َِ أأأ ُوكُ  يف الطَّيأأأرُ وَ  َ ْغَ أأأ
(1)

 

 

ِْ  بُِمنَْجأأأر     ِْ وَ الَ  َقْيأأأ لِ َهْيَكأأأ ابِأأأ
(2)

 

 


(1) : ِْ ْعرِ  ُمنجر : .َمَواقُِع الطُّيورِ  ُوُكوَن ت: .َأْخُرُج َغَداءً  َ ْغَ  : .الَقلِيُل الشَّ ُْ  .الُوُحوُش  الََوابِ

 .الَعظِيمُ  الَ ْيَكل:

 53)ص ِديواِن امِرِئ الَقْيسِ  (2)
ِّ
(، َوَشرُح 135)ص (، َوجْمَهَرُة أشَعاِر الَعَربِي ألبِي َزْيٍد الُقَرِشي

 
ِّ
ْوَزنِي  .(39ص) (، َوَشْرُح الَقَصائِِد الَعْشِر للتَّربِيِزيِّ 63ص) الـُمعلََّقاِت للزَّ
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َيركُب ِحَصانَُه باكًِرا َوالطُّيوُر نائَِمٌة فِي أَعَشاِشَها، َما الـُممتُِع فِي هَذا » َوُيعلُِّق َعَليِْه بَِقْولِِه:

ائَِعُة.. َوُر الرَّ َ التََّشابِيُه البَلِيَغُة َوالصُّ
 (.20ص: ) .«البَيِْت َوَما ُهَو الَجِميُل فِيِْه؟ َوأيَن ِهي

تِي  َيَرةِ الَّ أُقوُل: إِنَّ َسَبَب ِذْكِر الُبُكوِر َدلِيٌل َعَلى النََّشاِط، َأْو: كاَن مِْن ِجنِْس الطِّ

، َوَقاَل:
ُّ
 ِت انَ كَ » َكاَنِت الَعَرُب َيَتَطيَُّروَن، َوهَذا األَِخيُر ُهَو َما َذَهَب إَلْيِه األَْبَشْيِهي

 كَ  اءَ يَ ْش أَ بِ  رُ يَّ طَ تَ تَ  ُب رَ العَ 
  مهِ رِ يُّ طَ تَ  ُب بَ َس وَ . اُس طَ العُ  :اهَ نْ مِ  ؛ةٍ يرَ ثِ

 :اهَ لَ  اُل قَ يُ  ةً ابَّ دَ  نَّ أَ  هُ نْ مِ

 يفِ  رُ يْ الطَّ وَ  سِ لَ الغَ  نَ مِ  واُج رَ َخ  ارً فَ َس  واادُ رَ أَ  اذَ إِ  واانُ كَ وَ  اهَ ونَ هُ رَ كْ يَ  واانُ كَ  ،وُس اطُ العَ 

 اًَل مَ َش  ْت ذَ َخ أَ  نْ إِ وَ  اينً مِ يَ  واذُ َخ أَ  اينً مِ يَ  ْت ذَ َخ أَ  نْ إِ فَ  ا،هَ نَ وْ رُ يْ طِ يُ فَ  رِ جَ الشَّ  ىلَ عَ  اهَ ارِ كَ وْ أَ 

«... َوَقْد َأْغَتِدي :سِ يْ القَ  ئِ رِ امْ  ُل وْ قَ  هُ نْ مِ وَ . اًَل مَ َش  واذُ َخ أَ 
(1)

. 

ا َذاِن َيْطُلُبُهَما الـُمَهنِْدُس َفَموُجوٌد فِي البَْيِت  َأمَّ ائَِعُة اللَّ وَرُة الرَّ التَِّشبيُه الَبلِيُغ َوالصُّ

الثَّانِي، َوَقْد َذَكَرُه الُعَلَماُء َوبيَّنُوُه َولكِنَّ الـُمَهنِْدَس ُمَتَحامٌِل َشِديَد التََّحاُمِل َعَلى 

، َوإَلَّ 
ِّ
  التَُّراِث الَعَربِي

ِّ
ْعِر الَعَربِي َفَلم َيُكْن َيْخَفى عليِه َما ََل َيْخَفى َعَلى َداِرٍس للشِّ

 َوُعيونِِه. 

:  دَ نْ عِ  هُ رَ فَ ظَ  هِ بِ  َف َص وَ  امَ  دُ وَ ْج أَ وَ  غُ لَ بْ أَ وَ  ُب جَ عْ أَ » َقاَل اإِلَماُم أُبو ِهالٍل الَعْسَكِريُّ

 هِ وَ - دَ ابِ وَ األَ  َل عَ جَ فَ ..( يدِ تَ غْ أَ  دْ قَ وَ ) :هلُ وْ قَ  ِب لَ الطَّ 
َ
 َف يْ كَ  اهَ الُ نَ يَ  هُ لَ  ةً دَ يَّ قَ مُ  -ُش ْح الوَ  ي

«يدُ رِ يُ 
(2)

. 

:
ُّ
 هُ نَّ إِ  :ْل قُ يَ  مْ لَ فَ ؛ ةِ عَ رْ السُّ بِ  َس رَ الفَ  َف ِص يَ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  هُ نَّ ألَ » َوَقاَل ابُن ِسنَاَن الَخَفاِجي

 هِ وَ  (دِ ابِ وَ األَ  دِ يْ قَ ): اَل قَ وَ  .يعٌ رِ َس 
َ
 سِ رَ الفَ  اهذَ  ىلَ عَ  اهَ بَ لَ طَ  اذَ إِ  هُ نَّ أَ  :ْي أَ  .وُش ُح الوُ  ي



(1)  
ِّ
 .(335ص) الـُمْسَتْطَرُف لألَْبَشيِهي

 .(2/109الَعْسَكِريِّ )ِديَواُن الـَمَعانِي ألبِي ِهالٍل  (2)
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ِ  اهَ قَ حِ لَ   وَ  ،هُ لَ  اهَ دَ يَّ قَ  هُ نَّ أَ كَ فَ  هِ تِ عَ رْ ُس ل
 هُ نَّ أَ بِ  سِ رَ الفَ  ِف ْص وَ  يفِ  َس يْ لَ  امَ  ةِ غَ الَ بَ مُ ـال نَ مِ  اهذَ  يفِ

 دَ يَّ قَ مُ ـال ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  يرَ ِص تَ  ىتَّ َح  َش ْح الوَ  ُق حَ لْ يَ  ََل وَ  ايعً رِ َس  ونُ يكُ  دْ قَ  َس رَ الفَ  نَّ ألَ  ؛يعٌ رِ َس 
 .هُ لَ  ةِ

 ُل وَّ أَ  وَ هُ ): فِي الـَمْدِح  واالُ قَ  ىتَّ َح  سِ يْ القَ  ئِ رِ امْ  نِ مِ  ظَ فْ اللَّ  اهذَ  اُس النَّ  نَ َس حْ تَ اْس  دِ قَ وَ 

«(دَ ابِ وَ األَ  دَ يَّ قَ  نْ مَ 
(1)

. 

ْوِق  ِّ َوَيتََمتَُع بالذَّ
، َوإَلَّ  َوفِي هَذا كَِفاَيٌة لَِمْن َكاَن َباِحثًا َعِن التَّصِويِر الَفنِّي

ِّ
األََدبِي

يِِّق،  ا َوََل ُيْمكُِن َنْقُل َجِميِعَها فِي هَذا الـَمَكاِن الضَّ َفالنُُّصوُص فِي ذلَِك َكثِيَرٌة ِجدًّ

ُجوُع إَلْيَها فِي َمَظانَِّها، َواهلُل الـُمْسَتَعاُن. َوبِوسِعُكمُ   الرُّ

 ُثمَّ َذَكَر َبْيًتا آَخَر مَن الَقِصْيَدِة َوُهَو:

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

  َمأأأأأ   َنعَ    قَ َسأأأأأوَ  َظْبأأأأأ    َ ْيَطأأأأأَا  َلأأأأأ ُ 

 

َ ْ ُفألِ  َوَ ْ رِيأُم  ِسأْرَح     َوإْرخ  ُ  
(2)

 

 
 

َفإَِذا نََجَح الَقاِرُئ فِي َفكِّ ُرُموز َوَمعانِي تِلَك الـُمْفَرَداِت » َوُيَعلُِّق َعَلْيِه بَِقْولِِه:

ُصوَرٍة َرائَِعٍة مِْن ُصَوِر أفاَلِم الَكارُتوِن فِي أيَّامِنَا هِذِه، َوالَكلَِماِت، َوَجَد َنْفَسُه أَماَم 

تِي ُيمكُِن للُكومبيوَتِر َأْن َيْرسَمَها َلنَا إِلْمَتاِع َأْطَفالِنَا بَِها.  َوالَّ



بِن ِسنَانَ  (1)
ِ
 .(231ص) ِسرُّ الَفَصاَحِة َل

 58ص) ِديواِن امِرِئ الَقْيسِ  (2)
ِّ
عُر 138ص) (، َوجْمَهَرُة أشَعاِر الَعَربِي ألبِي َزْيٍد الُقَرِشي (، َوالشِّ

بِن ُقَتْيَبَة )
ِ
َعَراُء َل  1/112َوالشُّ

ِّ
ْوَزنِي (، َوَشْرُح الَقَصائِِد الَعْشِر 68ص) (، َشرُح الـُمعلََّقاِت للزَّ

 .(41ص) للتَّربِيِزيِّ 
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ْئِب، َأِو: الثَّْعَلِب  َتَخيَّْل  )َجامِع  ِحصاًنا َلُه َخاِصَرَتا َغَزاٍل، َوَساَقا َنَعاَمٍة، َوَجْرُي الذِّ

تِي ُنَحاِوُل َشْرَحَها ُح الِفْكَرَة الَّ . «األَوَصاِف( َوَلَعلَّ فِي فِيلم )َحْرِب النُُّجوِم( َما ُيَوضِّ

 (.20ص: )

عتَِراَض مِْن َص 
ِ
ْعِر َأُقوُل: إِنَّ هَذا اَل اِحِب الِجنَاَيِة ُيبِْيُن َعَدَم َمْعِرَفتِِه باألََدِب َوالشِّ

ستَِعاَراِت َوالـُمَباَلَغاِت ُخُصوًصا، 
ِ
 الَقائِِم َعَلى الـَمَجاَزاِت َواَل

ِّ
ْعِر الَعَربِي ُعُموًما، َوالشِّ

اتِِهم َجِميًعا، َوفِي الَعَربِيَِّة فهِذِه التَّشبِيَهاُت َوالتَّصِويَراُت َمأُلوَفٌة فِي ِشْعِر األَُمِم َوأَدبيِّ 

َأْكَثُر، َفاْمُرُؤ الَقيِْس َجاَء لُِيَبالَِغ فِي َمْدِح َفَرِسِه َواسَتَعاَر لِهَذا الَغَرِض َأْعَضاَء ُكلِّ َحيَْواٍن 

ًة َوَأْعَطاَها فَرَسُه، َوهِذِه الـُمَباَلَغُة فِي الَوْصِف َشيءٌ  َعاٍد َوَليَْس  َأْعَجَبُه َوَرأى فِيِه َمِزيَّ

فِيِه َما َيْجَعُلُه َمْرُفوًضا ِعنَْد أيِّ َشْخٍص َلُه َأْدَنى إِلـَْماَمٍة باألََدِب؛ ألَنَُّه َقائٌِم َعَلى التَّْشبِيِه 

َمِة أبِي ِهالٍل   َدرُّ اإِلَماِم الَعالَّ
ِ
َوالـَمَجاِز َوَليَس َحِقيَقًة، َحتَّى ُيْعَتَرَض َعَلى َصنِيِعِه، َوهلل

ا بيَّنَُه َوأَشاَر إَلْيِه َحَتى ََل َيْذَهَب َمْن ََل َحظَّ َلُه مَِن األََدِب َمْذَهًبا َغْيَر َما  الَعْسَكِريِّ َلـمَّ

 ئِ رِ امْ  لِ وْ قَ كَ  وَ هُ وَ  ؛هِ يْ بِ ْش التَّ  اةِ دَ أَ  رِ يْ غَ بِ  هُ يْ بِ ْش التَّ  ونُ كُ يَ  دْ قَ وَ » ارَتآُه َصاِحُب الَبيِْت، َفَقاَل:

َ  ؛مُ اَل الكَ  دَ َس فَ  هِ يْ بِ ْش التَّ  ىلَ عَ  ْل مَ حْ يُ  مْ لَ  اذَ إِ  اهذَ ..( ىٍ بْ ظَ  اَل طَ يْ أَ  هُ لَ : )سِ يْ القَ 
ِ
 ََل  َس رَ الفَ  نَّ أل

 نِ اَل طَ يْ أَ  هُ لَ  :ىنَ عْ مَ ـال امَ نَّ إِ وَ  ،هُ رَ كَ ذَ  امَّ مِ  هُ رُ يْ غَ  ََل وَ  ،ةٍ امَ عَ نَ  ااقَ َس  ََل وَ  ،ىٍ بْ ظَ  اَل طَ يْ أَ  هُ لَ  ونُ كُ يَ 

 اءَ يَ ْش أَ  ةَ عَ بَ رْ أَ  هَ بَّ َش  هُ نَّ ألَ  ؛هِ يْ بِ ْش التَّ  عِ يْ دِ بَ  نْ مِ  اهذَ وَ . ةٍ امَ عَ نَ  ياقَ َس كَ  انِ اقَ َس وَ  ،ىٍ بْ ظَ  يلَ طَ يْ أَ كَ 

«دٍ احِ وَ  ٍت يْ بَ  يفِ  اءَ يَ ْش أَ  ةِ عَ بَ رْ أَ بِ 
(1)

. 

هَذا ََل َأْدري َكيَف َأْعَطى َنْفَسُه َحقَّ الـُمَواَزَنِة َوالـُمَقاَرَنِة َمْن َيْجَهُل هَذا  َوَبْعدَ 

ْلَماِء؟!. ْيَلِة الظَّ  األَْمَر، َوَجَعَلُه َيَتَخبَُّط َتَخبَُّط َعْشَواَء، َوَمْيالَن َأْعَشى فِي اللَّ



 .(249ص) كَِتاُب الّصنَاَعَتْيِن للَعْسَكِريِّ  (1)
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ا: ) ْن َبِديِع َما َذكَرُه امُرُؤ الَقيِْس، َوَكاَن هَذا (، َفهَذا مِ َساَقا َنَعاَمةٍ ( َو)أْيَطُل َظْبٍي أمَّ

ْ حَ ْش كَ بِ  اهَ هَ بَّ َش وَ ..اهُ حَ ْش كَ  :ٍي بْ ظَ  اَل طَ يْ أَ » َمْرُغوًبا ِعنَْد الَعَرِب، َكَما َقاَل ابُن ُقَتْيَبَة:
 ٍي بْ ظَ  ي

ِ  :ةٍ امَ عَ نَ  ااقَ َس وَ  ،اوٍ طَ  هُ نَّ أَلَ    بُّ حَ تَ ْس يُ وَ  ؛اهَ يْ اقَ َس  رِ َص قِ ل
«سِ رَ الفَ  يفِ  نِ يْ اقَ السَّ  رُ َص قِ

(1)
. 

ا: ) ْئُب، َفَقِد اسَتْخَدَمِت الَعَرُب مِْشَيَة الثَّْعَلِب إِْرَخاُء ِسْرَحانٍ َوأمَّ (، َوُهَو: الذِّ

 ىَش مَ : نِ وْ ذَ رْ بَ لْ لِ  اُل قَ يُ » للَفَرِس، َكَما اسَتْخَدَمْت للبَْرَذْوِن مِْشَيَة النَِّعاِج، َقاَل الَجاِحُظ:

 ْش مِ  ىَش مَ : سِ رَ للفَ  اُل قَ يُ وَ . ِج اعَ النِّ  ةَ يَ ْش مِ 
َ
«ةِ يَّ بِ لَ عْ الثَّ  ي

(2)
. 

ا ُيْضَرُب بِِه الـَمثَُل لتََفنُّنِِه فِي ذلَِك، وهَذا َكَما َقاَل ابُن َتقِريُب الثَّْعَلِب َوَكَذا: ) (، مِمَّ

 َش  َس يْ لَ » ُقَتْيَبَة:
ْ
«ِب لَ عْ الثَّ  نَ مِ  ايبً رِ قْ تَ  نَ َس ْح أَ  ََل وَ  ،ِب ئْ الذِّ  نَ مِ  اءً َخ رْ إِ  نَ َس ْح أَ  ءٌ ي

(3)
. 

ا َيِقلُّ التَّأتِّي بِِه، َوََل   َوَقْد َأْبَدَع فِي هَذا الَبْيِت ألَنَُّه َأَتى فِْيِه بَِتْشبِيَهاٍت َأْرَبَعٍة َوهَذا مِمَّ

َعَراِء الكَِباِر، َولِذلَِك َقاَل ابُن ُقَتْيَبَة:  اهذَ  يفِ  اُس النَّ  هُ عَ بِ تَ  دْ قَ وَ » َيَتَأتَّى إَِلَّ لِلُفُحوِل مَِن الشُّ

«دٍ احِ وَ  ٍت يْ بَ  يفِ  هُ لَ  عَ مَ تَ اْج  امَ  مْ هُ لَ  عْ مِ تَ جْ يَ  ملَ وَ  ،وهُ ذُ َخ أَ وَ  ِف ْص الوَ 
(4)

. 

 اهذَ  نْ مِ  نُ َس ْح أَ  سِ رَ الفَ  ِف ْص وَ  يفِ  ُيَقْل  ملَ  هُ نَّ إِ  :اُل قَ يُ » َفلِذلَِك َقاَل فِي َمْوِضٍع آَخَر:

«ِت يْ البَ 
(5)

. 



بِن ُقتَيبََة ) (1)
ِ
 أيًضا فِي: )ثَِماِر الُقُلوِب(، )ص:  .(1/141الـَمَعانِي الَكبِيُر َل

ُّ
 .(444َوَذَكَرُه الثََّعالِبِي

َواِهِد فِي كَِتاِب الَحَيَواِن 239ص) الُبْرَصان َوالُعْرَجان للَجاِحظِ  (2) (، وَأْكثَر مِْن إيَراِد الشَّ

(6/475). 

بِن ُقَتيَبَة ) (3)
ِ
 .(1/33الـَمَعانِي الَكبِيُر َل

بِن ُقَتْيَبَة ) (4)
ِ
َعَراُء َل ْعُر َوالشُّ  .(1/134الشِّ

بِن  (5)
ِ
 .(1/33ُقَتيَبَة )الـَمَعانِي الَكبِيُر َل



  

183 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى  

 أْبَياَتُه فِي َوْصِف الَفَرِس َوَنَعَتَها بالَقاَلئِِد الَفاِخَرةِ َوَقْد َذَكَر 
ُّ
الثََّعالِبِي

(1)
. 

ُل ُقَداَمُة بُن َجْعَفرٍ  ُد األَوَّ
نَاِت 337)ت: َوَكَما َعدَّ النَّاقِ هـ( هَذا مَِن الـُمَحسِّ

ْعِريَِّة   عَ مَ جْ تُ  نْ أَ : اهَ نْ مِ فَ  ،نُ َس حْ تَ ْس تُ  هٍ وْ ُج وُ  ىلَ إِ  ٌف رُّ َص تَ  هِ يْ بِ ْش التَّ  يفِ  عُ قَ يَ  دْ قَ وَ » َقاَل:وَ الشِّ

«ٍي..بْ ظَ  َطاَل يْ أَ  هُ لَ  :سِ يْ القَ  ؤُ رُ امْ  اَل قَ  امَ كَ  ،ةٍ رَ يْ ِس يَ  اظٍ فَ لْ أَ وَ  دٍ احِ وَ  ٍت يْ بَ  يفِ  ةٌ يرَ ثِ كَ  اٌت يهَ بِ ْش تَ 
(2)

. 

الَعَرُب، َكَما َقاَل ابُن َوَقْد ُنِسَب إَلى الَفَرْزَدِق أنَُّه رأى هَذا الَبيَْت َأْكَمَل َبيٍْت َقاَلْتُه 

 ئِ رِ امْ  ُل وْ قَ  ٍت يْ بَ  عُ مَ ْج أَ : اَل قَ  :وْ أَ  ،ُب رَ العَ  هُ تْ الَ قَ  ٍت يْ بَ  َل مَ كْ أَ  نَّ أَ  ُق دَ زْ رَ الفَ  مَ عَ زَ » َرِشْيٍق:

«..ٍي بْ ظَ  اَل طَ يْ أَ  هُ لَ  :سِ يْ القَ 
(3)

. 

  َعِجيٌب 
َّ
فِيَعِة َبْعَد َأْن َرأى فِيَها الَجَماَل الَفنِّي َأمُر َمْن َيْعتَِرُض َعَلى هِذِه األَبَياِت الرَّ

ِّ َوُكبََرائِِه، َوُخَبَراِء 
مِْن َجانٍِب، َومِْن َجانٍِب آَخَر َوَقَف َعَلى َشَهاَدِة َعَباقَِرِة األََدِب الَعَربِي

 ُكنُوِزِه َوَأْسَراِرِه.

وَ  َونَزار َقبَّ نِ !ُمَف َضلَ  ُْ َرُة بيَن ابِن َزْي
 ُ   وُزوَ  الَج ئِ

اعِر الَكبيِر اْبِن َزْيُدوَن َوَبْيَن  ُثمَّ يأتِي َصاِحُب الِجنَاَيِة إَِلى الـُمَقاَرَنِة بيَْن َبْيٍت للشَّ

ا َبيُْت ابِن َزيُدوَن َفُهَو:  َبْيَتْيِن لِنَزار َقبَّانِي، أمَّ

 [ِمَن الَبِسيْطِ ]

  ئِِل ِ َ َصأأأأأأ  فِأأأأأأ ل   َِا اْعأأأأأأ  ِ يْ ِسأأأأأأَولِلنَّ 

 

أأأأ ُ      قَ فَ إِْشأأأأأ َ أأأألَّ َف عْ   لِأأأأأ َر َّ  َكَ نَّ

 
 



(1) ( 
ِّ
 .(107ُلَباُب اآلَداِب للثََّعالِبِي

ْعِر لُِقَداَمَة ْبِن َجْعَفرٍ  (2)  .(38ص) َنْقُد الشِّ

(3) ( 
ِّ
بِن َرِشْيٍق الَقيَرَوانِي

ِ
ْعِر َوآَدابِِه َل  .(2/24الُعْمَدُة فِي َمَحاِسِن الشِّ
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ا َذَهَب إليِه » َوَيِصُفُه بأنَُّه َجِميٌل، ُثمَّ َيُقوُل: إَِلَّ أنِّي ََل أَرى ذلَِك الَبيَْت أجَمَل مِمَّ

اِحُل نَزار َقبَّانِي ِعنَْد َما   َيُقوُل:َشاِعُرَنا الَكبِيُر الرَّ

 [ِمَن الَك ِملِ ]

  َ أأأأأأ ُ لْ مَ هْ  َ    ِأأأأأأالَّ   نِ يْ   ِ َسأأأأأأفَ  ى َّأأأأأأَح 

 

  ِ ْيأأمَ َْ قَ  ىَلأأعَ  ْ  َصأأقَ رَ   ِ بِأأ ْ  َحأأرِ فَ  

 
 

 هِ  رِ َبأأأأأْخ  َ  نْ َعأأأأأ ُ  لْ  َ َسأأأأأوَ   ُ  ُ ْح  مَ َسأأأأأ

 

  ِ ْيأأأأفَ  ِ كَ  ىَلأأأأعَ   ت   عَ َسأأأأ ُ  ْيأأأأكَ بَ وَ  

  

َزْيُدوَن، َفإِنَّ الَفَساتِيَن َقْد َفِرَحْت َفإَِذا َكاَن النَِّسيُم َقْد َتَعاَطَف َمَع الَعاِشِق ابِن 

 (.21. ص: )«بُِرُجوِع الـَمْحبُوِب ِعنَْد نَزار َقبَّانِي

َل  ُة، َولكِْن ََل َأْدِري بَِم َفضَّ ْعِريَّ ُة َقبَّانِي َوَرَوائُِعُه الشَّ أُقوُل: ََل ُينَْكُر َشاعِريَّ

َبْيِت اْبِن َزْيُدوَن، َمَع أنَّ َبْيَت ابِن َزْيُدوَن أْجَمُل َبْيَت َقبَّانِي عَلى  الـُمَهنِْدُس)ِضْمنًا(

 َوَأَرقُّ مِْن ُوُجوٍه:

ُل:  أنَّ ذِْكَر النَِّسْيِم َأَرقُّ َوَأْجَمُل وَأْليَُق بالُحبِّ مَِن الَفَساتِْيِن. الَوَّ

، وَ  الثَّ نِ : عتاِلُل َأْبَلُغ فِي أنَّ اعتاِلَل النَِّسيِْم ُيَحاكِي اعتاِلَل َقْلِب الـُمِحبِّ
ِ
اَل

 النُُّفوِس مَِن الَفَرِح.

، َتْكُسوُه َجَماًَل  الثَّ لُِث: َفَقِة إَلْيِه َعَلى َحاِل الـُمِحبِّ ِة إَِلى النَِّسيِم َوالشَّ قَّ أنَّ نِْسَبَة الرِّ

ا ُيْظِهُر ُذلَّ الـُمِحبِّ َوَتتَيَُّمُه بَِسَبِب الَهْجِر َوالَبيْ  ِن، َوََل َشكَّ أنَّ تَأثِيَر هَذا َوإِْبَداًعا مِمَّ

 َأْكَثُر َعَلى النُُّفوِس مِْن َرْقِص الَفَساتِْيِن.

تِي َذَكْرَناَها َكافَِيٌة فِي َدْحِض َمَقاَلتِِه، َولكِْن ُهنَا ََل ُبدَّ مَِن اإِلَشاَرِة إَلى  هِذِه النَِّقاُط الَّ

، َوالـِمعَياَر الـِمْعَوَج، ََل َيْقَبُلُه َأْمٍر ُمِهمٍّ َوُهَو: أنَّ هَذا األُسُلوَب األوز
َّ
 الَحَلُزونِي

َّ
ونِي
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أيُّ َباِحٍث َرِصيٍن، َوََل أيُّ فِْكٍر َحِصْيٍن؛ ألَنَّ َصاِحَبُه َماَل َعِن الَحقِّ َوَأْجَحَف، َوَعَدَل 

َواِب َوَأْخَلَف، َحيُث يأتِي بَِبْيٍت ِشْعِريٍّ َوُيَحاكُِم َعَلْيِه الشِّ  ْعَر الَقِديَم ُكلَُّه، َعِن الصَّ

َنَُّه َلْوَنَزْلنَا إَِلى َقْولِِه َوَفَرْضنَا أنَّ بيَت 
ِ
َفالـَمنْطُِق َيْرُفُض هَذا الُحْكَم َويْأباُه َوََل َيْرَضاُه؛ أل

ى امِرِئ الَقيِْس كاَن َضِعيًفا، َأْو: َعيَّْبنَا بيَت اْبِن َزْيُدوَن، َفَليَس ُهنَاَك َما َيْصُلُح لَِدْعوَ 

الـُمَهنِْدِس؛ ألنَّ الُحْكَم إنََّما َيُكوُن َبْعَد استِقَراِء َجِميِع َأْشَعاِر الَقِديِم ُثمَّ الُحْكُم َعَلْيِه، 

َها ُب َعَليَْك الُوُقوُف َعَلى آَثاِرِه ُكلِّ اِعُر الَواِحُد َفإِنَُّه َيَتَوجَّ  َوَكَذا بِالنِّْسبَِة إَِلى َما َقاَلُه الشَّ

ْدَت َأْن َتْعِرَف ُمْستََواُه َأْو ُرْمَت الـُمَواَزَنَة، َوََل َيُكوُن بَِبيٍْت َواِحٍد مِْن َقِصْيَدٍة، َوََل إَِذا َأرَ 

َقٍة َكثِيَْرٍة، َفامُرُؤ الَقيِْس َوابُن َزيُدوَن َوغيُرُهم 
بَِقِصْيَدٍة َواِحَدٍة بيَن َقَصائَِد َراقَِيٍة َرائَِعٍة َرائِ

َعَراِء ا َهِب، َفأْكَثُر َما َقاُلوُه َخَرَج مَِن الشُّ مِيَن َلُهم َقَصائُِد ََل ُتْوَزُن إَِلَّ بالذَّ لكَِباِر الـُمَتَقدِّ

َرِة، َوََل َأدِري َكيَْف  ِّ ُمَقاَرنًَة بَِمْن َيلِيِهم فِي الُعُصوِر الـُمَتَأخِّ
َعْن َدائَِرِة النَّْقِد األََدبِي

ِزيَلِة؟َيسُهُل لَِصاِحِب الِجنَاَيِة مِثْ   ُل هِذِه الـُمَواَزانِة الَهِزيَلِة الرَّ

َوإَِذا َنَظْرَنا فِي الـَمْسأَلِة بَِعْيِن اإِلْنَصاف؛ِ َأْدَرْكنَا أنَّ َجِميَع َما َكَتُبُه َقبَّانِي ََل َيِصُل إَِلى 

 مِْن 
َ
تِي ِهي ائَِعِة الَّ  َمْرَتَبِة ُنونِيَِّة اْبِن َزْيُدوَن الـَمْشُهوَرِة الرَّ

ِّ
ْعِر الَعَربِي ُعيُوِن الشِّ
(1)

، َوفِيَها 

مَِن الَجَمالِيَّاِت َما ََل ُتَعدُّ َوََل ُتْحَصى، إِْذ ُكلُّ َبْيٍت مِنُْه ِعَباَرٌة َعْن َقِصْيَدٍة َكامَِلٍة َلْفًظا 

َدِب َوََل مِْن َوَمْعنًى، َولكِنَّ الـُمهنِدَس ََل َيعِرُف إَِلى هَذا َطِريًقا؛ ألنَُّه ليَس مِْن أهِل األَ 

أرَباِب الَقَلِم فِي ذلَِك، َوليَس َلُه َأْن َيَضَع فيِه َسَواًدا َعَلى َبَياٍض، َولِذلَِك َوَقَع فِي َفخِّ 

 الَهَوى َوَساَدُه، َواسَتْعَمَل إِْبلِيُس َقَلَمُه َوَقاَدُه، َفأْخرَج مِنُه الَعَجائَِب َوالَغَرائَِب.



تِي َعَلى َبْحِر الَبِسْيِط، (1) ُلهَ  النُّونِيَُّة الَّ  :اَأوَّ

انِْينَ  َْ ْيًا ِمأأأْن َ أأأ ِْ  َ ْضأأأَحى ال َّنَأأأ ئِ  َبأأأ

 

 َوَنأأأأ َ  َعأأأأْن طِْيأأأأِم ُلْ َي َنأأأأ  َ َج فِْينَأأأأ  
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ِ  الَبِسيْطِ ]  [ِمْن ُمَخلَّ

  ِ ْيأأأأأأأأأأألَ عَ  م  اكِأأأأأأأأأأأرَ   ُ  نُ طَ يْ َشأأأأأأأأأأأ

 

  ةُ َجأأأأأأأأنَ   ُ َلأأأأأأأأ  َمأأأأأأأأ هِ ِْ َيأأأأأأأأ نْ ِمأأأأأأأأ 

 َ    َمأأأأأأأ و ِ ُحأأأأأأأُج   فِأأأأأأأ  ُ ُعأأأأأأأقِ وْ يُ  

 

أأأأأأأأأأمِ   ِ ْيأأأأأأأأأأرِ ْْ يَ     ُت َ أأأأأأأأأأثِ  ْت رَ  َ   مَّ

  ِْ نْأأأأأأأأأعِ   رَ َبأأأأأأأأأ ِ اعْ  َ    َمأأأأأأأأأ اكَ ذَ وَ  

 

  ُت َفأأأأأأأأأأأأال ِ   نَأأأأأأأأأأأألَ   ِ ْيأأأأأأأأأأأألَ إِ  َ  وَ  

أأأأأأأأ َ وَ     َمأأأأأأأأْج عُ  وْ ذُ  ُف رْ الَحأأأأأأأأوَ     مَّ

 

 ُت َا َمأأأأأأأأأأ ْ مُ   أأأأأأأأأأ َ فَ   ُ وُفأأأأأأأأأأرُ ُح  

 
 

َل ُأْخَرى َكَعَدِم َمْقِدَرِة الَعَربِيَِّة َعَلى 
ُق الَكاتُِب إَِلى َبْعِض َمَسائِ ُثمَّ َبْعَد ذلَِك َيتََطرَّ

، َوَما 
ِّ
ختَِراَعاِت الَجِديَدِة، َوُمَخاَلَفِة الُقرآِن الَكِريِم للنَّْحِو العَربِي

ِ
احتَِواِء أسَماِء اَل

َياَدِة فِي الَعَربِ  ى بِالزِّ يَِّة َوالُقرآِن الَكِرْيِم، َفُكلُّ ذلَِك َذَكَرُه ُهنَا اْستِْطَراًدا َوَسَيذُكُرُه ُيَسمَّ

 .--فِي َمَباِحِث كَِتابِِه، َوَسيُكوُن َلنَا َمَعُه َوَقَفاٌت فِي َمَحلِِّه، إِْن َشاَء الـَمْوَلى 

q 
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 ُمْصَطَلُح )الَحْرِف( ُمْصَطَلٌح َغْيُر َدِقيٍق!

ُهنَا » الِجنَاَيِة فِي الَفْصِل الثَّانِي مِْن كَِتابِِه فِي َبْحِث الَكلَِمِة َوالُجْمَلِة: َيُقوُل صاِحُب 

ُخوِل فِي التََّفاِصيِل بأنَّ ُمْصَطَلَح الَحْرِف )َوُهَو عن َب قْبَل الدُّ َدُهم َكلَِمٌة َعَلْينَا أْن نصوِّ

ََل َيْظَهُر معنَاَها إَلَّ إَذا اقَتَرنَْت بَِغيِرَها( َيِجُب أْن ُيستَْبَدَل بأَداٍة َحْتًما. فَمثاًَل )َعْن( 

َفٌة مِْن َثاَلَثِة أحُرٍف، َوهكَذا.  َفٌة مِْن حرَفْيِن َوليَسْت َحرًفا َواِحًدا، َو)إَلى( ُمؤلَّ مؤلَّ

ح ه ْ َيتِمَّ وعليِه يِجُب أْن ُيَصحَّ
َذا النَّْوُع بالَقْوِل )َأَداة( ِعَوًضا َعِن )الَحْرِف( وذلَِك َكي

الِّ َوالـَمدُلولِ   (.25. ص: )«التَّطاُبُق بيَن الدَّ

ا مَِن األَْوَلى بَِجنَاِب الـُمهنِدِس َأْن  عتَِراَضاِت َهِزيَلٌة ِجدًّ
ِ
أُقوُل: إِنَّ مِْثَل هِذِه اَل

َه ُسْمَعتَُه عنُه؛ ألنَّ ُكلَّ َطالٍِب ُمْبتٍَد فِي الَعَربيَِّة َيْعِرُف أنَّ الُحُروَف فِي  ُيَجانَِبُه َوُينَزِّ

ى ُحُروُف الـَمَعانِي(، َو)َبانِيُحُروُف الـمَ الَعَربِيَِّة قِْسَماِن: ) ُل هَو َما ُيَسمَّ (، َفاألَوَّ

يَِّة، َوالثَّانِي ُهَو َما َذَكَرُه الـُمعتَِرُض، َوُيْمكُِن َتسِمَيتُُه )
(، َولكِْن ََل َأَداةً بالُحُروِف الِهَجائِ

ُل الَخْلُط لَِكثَْرِة َما َيْدُخُل َننَْسى أنَّ األََداَة أيًضا اسٌم َيْشَتِرُك فِيِه أشياُء َكثِيَرٌة َوَيْحُص 

ْضطَِراَباِت َحتَّى 
ِ
عتَِراَضاِت َواَل

ِ
تحَت هَذا اإِلْطالِق، َوَليَس إِْطالُق األََداِة بُِمنٍْج مَِن اَل

َم َلُه.  ُنَسلِّ

ُقوا بيَن الُحروِف َوَأْعَطوا هذا الِقْسَم َقْيًدا ) ( الـَمَعانِيَولكِْن َما َداَم ُعَلَماُء الَعَربِيَِّة َفرَّ

ُيَغايُر الِقْسَم اآلَخَر َوََل ُيَداِخُلُه، َفال َيبَْقى اعتَِراٌض إَِلَّ إَِذا َكاَن مِْن َخْصٍم ُمَتَعنٍِّت 

 ُمَتَحيٍِّن َعنِيد، َوهَذا ََل َحلَّ َلُه َوََل َكالَم َمَعُه ُيِفيد.

ُتُهم َوَكالُمُهم فِي َسبَ  ِب إِْطالِق هِذِه التَّْسِمَيِة، َكَما َقاَل َوَقْد َكاَن الُعَلَماُء َلُهم ُحجَّ

:  ُسمِّ  مَ لِ : َل يْ قِ  نْ إِ فَ » ابُن األَنَباِريِّ
َ
َ : َل يْ قِ  ًفا؟رْ َح  ُف رْ الحَ  ي

ِ
 وَ هُ  ةِ غَ اللُّ  يفِ  َف رْ الحَ  نَّ أل
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َ مِّ ُس فَ  ؛هُ فُ رَ طَ  :ْي أَ  ؛لِ بَ الجَ  ُف رْ َح : اُل قَ يُ  هُ نْ مِ وَ  ؛ُف رَ الطَّ 
 ِف رَ طَ  يفِ  يتِ أْ يَ  هُ نَّ ألَ  ًفا؛رْ َح  ي

«مِ اَل الكَ 
(1)

. 

سِم َوالِفْعِل:
ِ
 َبْعَد الَكاَلِم َعَلى اَل

ُّ
اِجي جَّ َ مِّ ُس » َوَقاَل الزَّ

 هُ نَّ ألَ  افً رْ َح  ُث الِ الثَّ  مُ ْس القِ  ي

 الشَّ  دُّ َح  ُف رْ الحَ وَ  ا،مَ هُ لَ  اطٌ بَ رِ وَ  نِ يْ مَ ْس القِ  نِ يْ هذَ  نَ يْ بَ  امَ  دُّ َح 
ْ
 نِ يْ هذَ  نَ يْ بَ  هِ لِ ْص وَ لِ  هُ نَّ أَ كَ فَ  ،ءِ ي

«ٌح اِض وَ  نٌ يِّ بَ  اهذَ وَ  ا،هَ بِ  ٌل ِص تَّ مُ  وَ هُ  امَ  يلِ تَ  يتِ الَّ  وِف رُ الحُ كَ 
(2)

. 

اِل  َوَما َداَم َلُهم تأِويٌل ُمْستَْحَسٌن إِلْطالقِِهْم هَذا الـُمْصَطَلَح َوَيُكوُن بيَن الدَّ

يََّة َوََل 
َوالـَمْدُلوِل ُمنَاَسَبٌة َكَما َتَبيََّن مِْن َكالمِِهم، َوَوَضُعوُه بَِما ُيَبايُن الُحُروَف الِهَجائِ

عتَِراِض َعَليهِ 
ِ
 م.ُيَداِخُلَها، َفاَل َمَجاَل لال

ْصطاِلِح 
ِ
َومِْن َجانٍِب آَخَر َنُقوُل: ََل َيْعَتِرُض َعاِرٌف بالـَمْعُقوََلِت َعَلى هَذا اَل

ُه َعِن الَكاَلِم فِْيِه، َوهَذا َما َنبََّه  َوَغْيِرِه ألنَُّه ُوِضَع للتَّلِقْيِب َفَحْسُب، َوَلْيَس ُهنَاَك َلَقٌب ُينَزَّ

َمُة ابُن الَورَّ   مَ ْس اْلقِ  مُ تُ ْص َص َخ  مَ َفلِ : َقائٌِل  َقاَل  َفإِنْ » هـ( َفَقاَل:381اِق )ت:َإَلْيِه الَعالَّ

ْسِم،بِ  هِ بِ يْ قِ لْ تَ بِ  َل وَّ األَ 
ِ
  اَل

َ
 ؟ِف رْ الحَ بِ  َوالثَّالَِث  ،لِ بِاْلِفعْ  َوالثَّانِي

 :َوْجَهيْنِ  نْ مِ  َذلَِك  فِي َفاْلَجَواُب 

 َكاَنْت  إِذْ  ،اأْلَْقَسامِ  َهِذهِ  َبينَ  اْلَفْصُل  ِب يْ قِ لْ التَّ  بَِهَذا نَ يِّ النَّْحِويِ  َغَرَض  َأنَّ  :َم هِ ِْ َ َح 

َ  َفَليَْس  ،لِ اْلَفْص  إَِلى ِب قَ اللَّ بِ  اْلَقْصدُ  َكانَ  اَفإِذَ  ،َفةٌ ُمْخَتلِ  َمَعانِيَها
ِ
ِ : َيُقوَل  َأنْ  دٍ َح أل  متُ بْ قَّ لَ  مَ ل

 بَِهَذا َض ْعتَرَ يُ  َأنْ  نُ كِ َوُيمْ  إَِلَّ  بِهِ  ُب قَّ لَ يُ  َب قَ لَ  ََل  إِذْ  ؟هِ َغيرِ  نَ وْ دُ  ِب قَ اللَّ  بَِهَذا مَ ْس اْلقِ  َهَذا

َؤالِ  ءُ  َب َوَج  اَفإِذَ  ،ٍب قَ لَ بِ  صَّ خَ يُ  أَنْ  بَِحاَلةٍ  َب َوَج  َوقدْ  ،السُّ
ْ
ي   ِب جِ يَ  مْ لَ  الشَّ

ِ
 .َعلَيْهِ  اُض رَ تِ عْ اَل



بِن األَنَباِريِّ  (1)
ِ
 .(40ص) أسَراُر الَعربيَِّة َل

(2)  
ِّ
اِجي جَّ  .(44ص) اإِلْيَضاُح فِي ِعَلِل النَّْحِو للزَّ
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َب  هِ لِ َأْج  نْ مِ  ىنً عْ مَ  ٍب قَ لَ  لِّ كُ لِ  َيْجَعَل  َأنْ  نُ كِ ُيمْ  هُ َأنَّ  :الثَّ نِ  َواْلَوْج ُ  «بِهِ  ُلقِّ
(1)

. 

هتَِداُء إَلى َمْعِرَفِة َأْسَماِء األَشَياِء، َولِذلَِك َضبَُطوا 
ِ
ْصطاِلِح ُهَو اَل

ِ
َفالَغَرُض مَِن اَل

ْصطاَِلِح َقاِعَدَة: )
ِ
َة فِي اَل (ََل ُمَشاحَّ

(2)
:
ُّ
ةَ  ََل » ، َوَكَما َقاَل الَغَزالِي  َبْعدَ  اأْلَْلَفاظِ  فِي ُمَشاحَّ

«َمَعانِيـْ ال َمْعِرَفةِ 
(3)

. 

اِن: هَّ يِن ابُن الدَّ َفاِق  دَ عْ بَ  اأْلَْسَماءِ  فِي ةَ اَح شَّ مُ  َفاَل » َوَقاَل َفْخُر الدِّ تِّ
ِ
 ىلَ عَ  اَل

«اِت يَ مَّ َس مُ ـال
(4)

. 

ُد إَِلى أنَُّه ُيْمكُِن َأْن ُيْطَلَق َعَلى أنَواِع الَكلَِمِة الثَّالَثِة  ُمْصَطَلُح َولِذلَِك َذَهَب الـُمبَرِّ

ْسمِ )
ِ
(، َكَما َنَقَلُه الِفْعلِ ( َعَلْيَها َجِمْيِعَها، َوكَذا إِْطالُق )الَحْرِف (، َوكَذا إِْطالُق)اَل

 َوَقاَل:
ُّ
اِجي جَّ  اهَ لَّ كُ  اهَ يَ مِّ َس أُ  نْ أَ  زُ يْ جِ أُ  :وُل قُ يَ  دُ رِّ بَ مُ ـال يدَ زِ يَ  نُ بْ  دُ مَّ حَ مُ  اسِ بَّ العَ  وبُ أَ  انَ كَ » الزَّ

ِ  يفِ  ُب هَ ذْ يَ  ؛اءً مَ ْس أَ   (امَ قَ ) :انَ لَ وْ قَ وَ  ى،مًّ َس مُ  ىلَ عَ  ةٌ الَّ دَ  ةُ مَ لِ كَ  (دٌ يْ زَ ) :انَ لَ وْ قَ  نَّ أَ  ىلَ إِ  َك ذل

ِ  هَ بَ ْش أَ  امَ وَ  (مْ لَ وَ  ،نْ مِ وَ  ،نْ إِ ) انَ لَ وْ قَ وَ  ،انٍ مَ زَ  يفِ  ٍث دَ َح  ىلَ عَ  ةٌ الَّ دَ  ةٌ مَ لِ كَ   ةٌ الَّ دَ  ةٌ مَ لِ كَ  َك ذل

 اهَ لَّ كُ  اهَ يَ مِّ َس أُ  نْ أَ  وزُ جُ يَ وَ : اَل قَ وَ . هِ يْ لَ عَ  لَّ دَ  امَ ـلِ  مٌ اْس  اهَ نْ مِ  دٍ احِ وَ  لُّ كُ وَ  ى،نً عْ مَ  ىلَ عَ 

«..اًَل عَ فْ أَ  اهَ يَ مِّ َس أُ  نْ أَ  وزُ جُ يَ وَ . ةً قَ رِّ فَ تَ مُ  مِ اَل الكَ  عُ طَ قِ  اهَ نَّ أَ كَ وَ . اوفً رُ ُح 
(5)

. 



اِق  (1) بِن الَورَّ
ِ
 .(138-137ص) ِعَلُل النَّْحِو َل

(، َواإِلحَكاُم فِي أُصوِل 6/225التَّْذيِْيُل َوالتَّْكِميُل فِي َشْرِح كِتَاِب التَّْسِهيِل ألَبِي َحيَّاَن ) (2)

 (، َوالُفُروُق للَقرَ 10/414(، َوالَبْحُر الـُمِحيُط ألبِي َحيَّاَن )4/221األَحَكاِم لآلمِديِّ )
ِّ
افِي

 .(6/104(، َوُصْبُح األَْعَشى فِي َصنَاَعِة اإِلْنَشا للَقْلَقَشنِْديِّ )2/59)

(3)  
ِّ
 .(23ص) الـُمْسَتْصَفى للَغَزالِي

اِن ) (4) هَّ بِن الدَّ
ِ
 .(1/352َتْقِوْيُم النََّظِر فِي َمَسائَِل ِخاَلفِيٍَّة َذائَِعٍة َل

  اإِلْيَضاُح فِي (5)
ِّ
اِجي جَّ  .(44ص) ِعَلِل النَّْحِو للزَّ
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نَعِة، َفاخَتاُروُه  َواصَطَلُحوا َعليِه، َوَما َفَهَذا اجتَِهاٌد منُهم َواصطاِلٌح مِْن أْهِل الصَّ

 َكَما بيَّنَّا، َفإَِذا َكاَن ُهنَاَك اعتَِراٌض َعليِهم َواْقتَِراٌح لَِجِديٍد 
َأْطَلُقوُه إَِلَّ لُِمنَاَسَبٍة َظاِهَرةٍ

َلَلِة،  َوإَِلَّ  َفَيِجُب َأْن َيُكوَن َأْضبََط مِِن اْصطاِلِحِهم، َوَأْجَمَع منُه، َوَأْنَسَب مِنُه فِي الدَّ

عتَِراُض َيُكوُن )
ِ
َحِديَث ُخَراَفةَ َفاَل

(1)
!.) 

( أيًضا َليَْس مِِن اْختَِراِع أوزوَن َحتَّى َيْفَرَح بِِه األََداةِ ََل َننَْسى أنَّ اْصطاِلَح ) َو ِخيًرا:

َل َوْجُهُه بِِه، َبِل: اْسَتْخَدَمُه بعُض الُعَلَماِء َقْبَل وََلَدِة آَبائِِه بَأْكثَ  َر مِْن ألِف َسنٍَة، َوَيَتَهلَّ

اءِ  َكالَفرَّ
(2)

 ، َوَغيِْرِه مَِن الُعَلَماِء.

q 
 

 

 

  



، َفإَِذا َتَكلََّم  (1) ُث َبَغَرائَِب َوَعَجائَِب َعْن َعاَلم الِجنِّ ُخراَفُة اسُم َرُجٍل مِْن )ُعْذَرَة( َكاَن ُيَحدِّ

َشْخٌص بَِكالٍم َغِريٍب َأْطَلُقوا َعَلى َكالمِِه: )َحِديث ُخَراَفَة(، نِسَبًة إَِليِه، َوَقْد َجاَء ِذْكُر هَذا فِي 

ِل بِن َسَلَمةَ  .َأَحاِديَث َضِعيَفةٍ   168ص) ُينَْظُر: الَفاِخُر لِلُمفضَّ
ِّ
َدُة للَخوارزمِي  (، َواألَمَثاُل الـمولَّ

 .(329ص)

اِء ) (2)  (. 2/332(، )1/58َمَعانِي القرآِن للفرَّ
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 َدَلاَلُة الُجْمَلِة اِلاسِميَ ِة!

ُر فِْيِه ُجْرَمُه َوَجْوَرُه، َوَيُقوُل: ُق الـُمَهنِْدِس إَِلى َمْوُضوٍع آَخَر َوُيَكرِّ َقْبَل أْن » ُثمَّ َيَتَطرَّ

ا حوَلَها َح أمًرا هامًّ سِميَِّة، أريُد أن أوضِّ
ِ
ى بالُجْمَلِة اَل ، أدُخَل فِي َتَفاِصيِل َما ُيَسمَّ

ْفُل َسِعيٌد(. هِذِه جملٌة اسِميٌَّة استوَفْت ُشروَطَها  وسأضِرُب لذلَِك الـِمَثاَل التَّالِي: )الطِّ

يُموَمَة َوالثَّبَاَت َوَيِغيُب فِيَها  ابَِقَة ُتِفيُد الدَّ َغِة...لكِنََّها ُنالِحُظ أنَّ الِعباَرَة السَّ عنَد أهِل اللُّ

َمِن َوَدْوُرُه، بمَ  ْفَل َكاَن َسِعيًدا َوُهَو َسِعيٌد اآلَن َوَسَيْبَقى َسِعيًدا فِي ْعنَى أنَّ الطِّ تأثيُر الزَّ

سِميَِّة 
ِ
إْن -الـُمْستَقَبِل، َوهَذا ََل َينَْطبُِق َعَلى ِصَفاِت الَبَشِر، لَِذا َفإِنَّ ُمْصَطَلَح الُجْمَلِة اَل

ِق العلِميَِّة الثَّابَِتِة َفَقْط، َكَقْولِنَا: )األَْرُض ََل َيْصُلُح إَلَّ فِي الـُمْعتََقَداِت َوالَحَقائِ  -َصحَّ 

َمِن. ِل الزَّ ًة َمَع َتَبدُّ ُل َحِقيقًة ِعلِميًَّة َثابَِتًة اآلَن َوُمستَِمرَّ  ُكَرِويٌَّة(، فهِذِه الِعَباَرُة ُتَشكِّ

يُموَمِة كذلَِك عنَد َما َنُقوُل: )اهلُل َعظِيٌم( َفإِنَّ تْلَك الِعَباَرِة َتتَِّسُم  بِِصَفِة الثََّباِت َوالدَّ

ُل تركيًبا َصِحيًحا؛  ( َفهَذا كَما رأينَا َل ُيَشكِّ ا أْن َنُقوَل: )َزيٌد َقِويٌّ َمِن..أمَّ َمَع ُمُروِر الزَّ

يُموَمِة َعَلى اإلنَساِن، َفَزيدٌ  َمِن فِيِه َغائٌِب َوََل َتنَْطبُِق ِصَفُة الثََّباِت َوالدَّ َقِويٌّ  ألنَّ تأثيَر الزَّ

تِِه ِعنَْد الكَِبِر.  اآلَن ولكِنَُّه َكاَن َضِعيًفا عنَد ما َكاَن َرِضيًعا َوَلْن َيْحتَِفَظ بكامٍِل قوَّ

َللُة َوالـَمْعنَى َيْحَتاُج إَلى إِعاَدِة  سِميَِّة من حيُث الدَّ
ِ
وعليِه َفُمْصَطَلُح الجمَلِة اَل

 (.27. ص: )«النََّظرِ 

َ َوجاَء بَِما َيِشْينُُه َوََل َيِزْينُُه، وهِذِه أُقوُل: إِنَّ 
الـُمَهنِْدَس َلم َيْفَهِم الـَمسأَلَة َكَما ِهي

 َضيٌف َدائٌِم َعَلى 
َ
الـُمِصيَبُة َكاَنْت َضيًفا لَِجنَاِب الـُمَهنِْدِس فِي َجِميِع ُكُتبِِه، َكَما ِهي

اِر ِعنَْدُهم!. َباِب الـُمعتَِرِضيَن َجِميًعا، َوَكاَد َأْن َيُكونَ   َصاِحَب الدَّ
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سِميَِّة َدََلَلُتَها َعَلى الثُُّبوِت فِي َذاتَِها، َوَدََلَلُتَها َعَلى 
ِ
إنَّ األَْصَل فِي الُجْمَلِة اَل

يُموَمِة بَِقِرينٍَة، َفإَِذا َكاَن َخبَُرَها ُمْفَرًدا، َأْو: ُجْمَلًة اسِميًَّة َفإِنََّها ََل  يُموَمِة َتُدلُّ َعَلى الدَّ  الدَّ

يُموَمِة إَِلَّ بَِقِرينٍَة،  َعَلى إِْطالقَِها. َوَقْد َيخُرُج َمدُلوُلَها َعْن هَذا األَْصِل َوََل َيُدلُّ َعَلى الدَّ

يُموَمِة  ، َفاَل َيُدلُّ ِحينَئٍِذ َعَلى الدَّ مِّ َكَما َلْو أنَّ الَكاَلَم فِي َمْعِرِض الـَمْدِح، َأِو: الذَّ

َحٍة.َوالثُُّبوِت إَِلَّ    بَِقِرينٍَة ُمَرجِّ

َلَلِة َعَلى  َوإَِذا َكاَن الَخبَُر فِْعاًل َفإِنَّ َمدُلوَلَها َكَمدُلوِل الُجْمَلِة الِفْعلِيَِّة فِي الدَّ

ٍد. ستِْمَراِر فِي َزَمٍن ُمَحدَّ
ِ
 الُحُدوِث َواَل

:   َواْلُجْمَلةُ » َوهَذا َكَما َقاَل أُبو الَبَقاِء الكفِويُّ
ِ
 بُِثُبوِت  ارِ إلخبَ لِ  َمْوُضوَعةٌ  ةُ يَّ سمِ اَل

 دْ قَ فَ  ااْسمً  َهابَرُ َخ  َكانَ  اَوإِذَ  ،اْستِْمَرارٍ  :َأوِ  ،دِ دُّ جَ تَ  ىلَ عَ  ََلَلةٍ دَ  باَِل  ،إَِلْيهِ  دِ نَ ْس للمُ  دِ سنَ مُ ـْال

َوامُ  بِهِ  دُ ْقَص يُ   وَ  الدَّ
ِ
 وتِ بُ الثُّ  ارُ رَ مْ ستِ اَل

ُّ
 دْ قَ فَ  اعً ارِ َض مُ  َهارُ َخبَ  َكانَ  اَوإِذَ  ،اْلَقَرائِنِ  ةِ ونَ عُ مَ بِ  ي

َوا إَِلى عٍ َدا دْ ُيوَج  لم اإِذَ  ايًّ دِ دُّ جَ تَ  اارً رَ مْ استِ  ُيِفيدُ   يدَ فِ مُ  ةٍ يَّ مِ اْس  َلةٍ مْ ُج  لُّ كُ  َفَليَْس  ِم،الدَّ
 ةٍ

«هُ َدَوامَ  ََل  امِ يَ اْلقِ  دَ دُّ جَ تَ  ُيِفيدُ ( َقائِمٌ  دٌ يْ زَ ) َفإِنَّ  مِ اوَ للدَّ 
(1)

. 

  ْلُجْمَلةُ ا» وَقاَل:
ِ
 فِيَها َل َخ دَ  اَوإِذَ  ،الثُّبُوِت  مِ َوادَ  لىعَ  َقاممَ ـالْ  ةِ ونَ عُ مَ بِ  لُّ دُ تَ  ةُ يَّ مِ ْس اَل

  َوامِ دَ  ىلَ عَ  ْت لَّ دَ  يالنَّفْ  ُف رْ َح 
ِ
َوامِ  اْنتَِفاءِ  ىلَ عَ  َلَّ  اءِ فَ تِ نْ اَل  اْلَخالِي عُ ُمَضارِ ـالْ  َكَذلَِك  ،الدَّ

ْمتِنَاعِ  ِف رْ َح  َعنْ 
ِ
  ُف رْ َح  فِيهِ  َل َخ دَ  اَوإِذَ  ،الثُّبُوِت  اْستِْمَرارِ  ىلَ عَ  لُّ دُ يَ  َفإِنَّهُ  اَل

ِ
 لَّ دَ  اعِ نَ تِ مْ اَل

ْمتِنَاعِ  ارِ رَ مْ ستِ ا ىلَ عَ 
ِ
«اَل

(2)
. 
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ِد َولكِْن أحياًنا َتْخُرُج عْن ُدلُّ َعَلى الُحُدوِث َوالتَّجَ َوكَذا الُجْمَلُة الِفْعلِيَُّة َفإِنََّها تَ  دُّ

: ْستِْمَراِر، َكَما َقاَل الكفِويُّ
ِ
 اِث دَ ْح إِلِ  َمْوُضوَعةٌ  ةُ يَّ لِ عْ الفِ  َواْلُجْمَلةُ » هَذا َوَتُدلُّ عَلى اَل

 ُل ْستَْعمَ يُ  دْ َوقَ  رٍ َحاِض  :َأوْ  ،َسابٍق  دٍ دُّ جَ تَ  ىلَ عَ  لُّ دُ تَ فَ  اْلَحالِ  :َأوِ  ،َماِضيـالْ  فِي ِث اْلَحدَ 

 ابِ طَ ِخ  َقامٍ مَ  فِي دِ دُّ جَ التَّ  َظةِ ُماَلَح  باَِل  ارِ رَ مْ الستِ لِ  عُ ُمَضارِ ـْال
ٍّ
«هُ ُينَاِسبُ  ي

(1)
. 

َلَلُة  َوُمْخَتَصرُ  ِة َدْوًما، َبِل: الدَّ ستِْمَراِريَّ
ِ
سِميََّة ََل َتُدلُّ َعَلى اَل

ِ
الَقْوِل: أنَّ الُجمَلَة اَل

ستِْمَراُر، أَ 
ِ
ْو: فِيَها َتابَِعٌة لِنَْوِع الَخبَِر، َفإَِذا َكاَن ُمْفَرًدا، َأْو: ُجمَلًة اسِميًَّة، َفإِنَّ َمْدُلوَلَها اَل

ا.بَِواِسَطِة َقِرينٍَة أَ   حَياًنا، بَِشْرِط َأْن ََل َيُكوَن َمْدًحا، َأْو: َذمًّ

ا إَِذا َكاَن َخَبُرَها فِْعاًل َفإِنَّ َمْدُلوَلَها َكَمدُلوِل الُجْمَلِة الِفْعلِيَِّة، إِْذ َيُدلُّ َعَلى  َأمَّ

دِ إَِذا َكاَن ُمَض  نِقَضاِء إَِذا َكاَن َماِضًيا، َوَعَلى الُحُدوِث َوالتََّجدُّ
ِ
اِرًعا، َوَأْمُر َهَذا ُمبيٌَّن اَل

َغِة. ََلِت َوَيْعِرُفُه َأرَباُب اللُّ  فِي الـُمَطوَّ

ُجِل َوَخْربََشاتِِه؛ ألنَّ  َوَبْعَد هَذا َعِجيٌب إَِذا َأْقَبَل بعُض النَّاِس َعَلى َهْرَطَقاِت هَذا الرَّ

 َعَلى الَوْهِم َوَشَجَرُة الَوْهِم ََل ُتْثِمرُ 
َ
 إَِلَّ َضْعًفا َوَهوانًا. َكالَمُه ُبنِي

َوفِي الَحِقيَقِة ليَس َعَجًبا إِِذ النَّاُس َيِميُل َمَع ُكلِّ َناِعٍق، َوََل ُيَميُِّز الَكاِذَب مَِن 

اِدِق، َوَقْد َيْقَبُل بعُضُهم َكالَم َمْن ََل ُيِقيُم ُجْمَلًة َصِحيَحًة َويرتُُك الَعالَِم النَّحريرَ   الصَّ

ا َقاَل: ُّ َلـمَّ
 َهَماًل، َوَصَدَق الّرَصافِي

 [ِمَن الطَِّويلِ ]

     َح َص فَ   ْ ذِ  نْ عَ   عُ مَ ْس الَ  ُض رِ ُ عْ  ْْ قَ وَ 

 

 ِ   رِ َش  َ مُ أالأأ  ِ نَأأكْ اللْ   ذِ  ىَلأأإِ   غِ ُ ْصأأوَ  
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 َطَغى الـُمَهْنِدُس َوَتَجبَ ر،

 ِفي َبْحِث الـُمْبَتَدِإ َوالَخَبر!

ُق إَلى الِجنَاَيِة عَلى َمْبَحٍث آَخَر مْن  سِميَِّة َيَتَطرَّ
ِ
ُثمَّ بعَد الَكالِم َعَلى َدََلَلِة الُجْمَلِة اَل

بُِسُه َعاَرُه، َمَباِحِث ِعْلِم النَّحِو َوُهَو )الـُمْبَتَدُأ َوالَخبَُر(، َويأتِي بَِما ُيْشِعُرُه َشنَاَرُه َوُيلْ 

َوأعَتِرُف هنَا بأنِّي بعَد بحٍث » َعاٍر َوَوْسَمَة ِخْزٍي َلُه إَِلى األََبِد، َوَيُقوُل: َوَيُكوُن َوْصَمةَ 

اِحِل نَزار َقبَّانِي:  طويٍل فِي َقَضايا الـُمْبَتَدإِ َوالَخبَِر أدَرْكُت َمْعنَى َقْوِل َشاِعِرَنا الَكبيِر الرَّ

(، إنََّها َلْعنٌَة فِْعاًل، وسأُقوُم فِي البحِث فيَها َمَع َسأهرُب مِْن لعنَِة الـُمبتدإِ والَخَبر)

 (.27. ص: )«ُمْعَظِم َتَخاِريِجَها، َونضِرُب لذلَِك األمثلَِة التَّالَِيَة..

تِي َيملُِكَها أوزوُن فِي انتَِقاِد األ ُصوِل مِْن غيِر َما أُقوُل: َسنَِقُف َعَلى هِذِه الُجرأِة الَّ

ِّ دوَن أيِّ 
، َوَقْد نتَكلَُّم عْن أمثَِلتِِه َوُنحاِجُجُه بالـِمعياِر الَعقلِي

ٍّ
ُبْرَهاٍن، أْو: أَساٍس ِعلِمي

َم َمِن  ُجَل مِْن عادتِِه أْن ُيَضخِّ َتَحاُمٍل، ولكِْن قبَل ذلَِك أودُّ اإلشاَرَة إَلى أنَّ هَذا الرَّ

ُم اسَم َقبَّانِي اْنَحَرَف َوَماَل َعِن  َواِب، َفَكَما َرأينَاُه َسابًِقا َوَنراُه اآلَن كيَف ُيَضخِّ الصَّ

َر باطَِلُه َوَزْيَفُه، َوَلو َكاَنِت النَّتِيَجُة َهاَلَكُه َوَحتَْفُه.  ُهنَا، لِيَُمرِّ

 َوالَمثَِلُ  الَّ ِ  َضَربََ   ِهَ :

ْ  بََطل  
ْ  َق ئِ ُل: َخ لِ اَ .الأِمَث ُل الَوَّ َْ  َ  َيَخ ُف الَْع

وعليِه فإنَّنَا َنَرى أنَّ » ألنَّ فيَها َثالَثَة َأْخَباٍر َوَقاَل: ؛اعَتَرَض َعَلى هِذِه الُجْمَلةِ 

المبَدأ
(1)

ُد   الَواِحَد فِي تلَك الُجملِة قْد أخَذ ثالَثَة أخَباٍر. وُهنا َنَتَساَءُل: كيَف يَتَعدَّ



(1)  
ٌّ
 .َيقِصُد الـُمبتَدأ َوُهَو َخَطٌأ َمْطَبِعي
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الَخَبُر؟ َفَقْد أخربَْنا َعِن الـُمبَتَدإ )خالٍد( بَِقائٍِد، َواَلسُم بعَدُه َفَقَد َوظِيَفَتُه فلم يعْد يخربُ 

ْسَم قْبَلهُ 
ِ
َقْد سَبَقُه وَقاَم بالمهّمِة، وهكَذا فإنَّنا َنَرى أنَّ َقبُوَل مبَدإِ  عن المبتدإِ؛ ألنَّ اَل

ِّ َوبالتَّالِي َعقلِنَا ُمَتَعّدِد الخربِ ُيساِهُم َمَع غيرِ 
ِه فِي َخْلِق ُأمِّ الـَمَشاكِِل فِي أَدبِنَا الَعَربِي

َ ُمشكَِلُة التََّراُدف يف الـُمفَرَداِت َواأللَفاظِ 
، َوِهي

ِّ
 (.28. ص: )«الَعَربي

َتَعَجُب أُقوُل: ََل َعاقَِل َلُه أدنَى ِعْلٍم باللَُّغاِت َيَرى َما َبَحثَُه صاِحُب الِجنَاَيِة َوَل يَ 

َ ُسبٌَّة 
ْمِج، َفِهي عتَِراِض الَهِزيِل السَّ

ِ
منُه؛ ألنَُّه قاَم بَِما يساُء منُه اللَّبِيُب الَفطُِن هبَذا اَل

َغِة؛ أَ  ِد الَخبَِر َشيٌء َعادٍ فِي الـَمعُقوِل َواللُّ َيٌة إَِلى األََبِد إِْن َلْم َيْرِجْع، إِْذ إنَّ َمْبَدَأ َتَعدُّ
ا َباقِ مَّ

تِي فِي ا ِة َأْخَباِرِه، َفَمثاًَل أْنَت فِي هِذِه الُجْمَلِة الَّ سِم بِِعدَّ
ِ
لـَمعُقوِل َفأِلنََّك ُتْخبُِر َعِن اَل

(، َوَما َداَمِت ََل َيَخاُف األَْعَداءَ ( َو)َبَطٌل (، َو)َقائِدٌ َذَكَرَها أوزوُن ُتخبُِر َعْن َخالٍِد بأنَُّه )

ُف بَِها َفال ُمشكَِلَة فِي الُجْمَلُة َتْحَتِمُل َثالَثَة أَ  خَباٍر، َعَلى َكْوِن الـُمَتَكلَِّم َعنُْه ُيتَصَّ

 َتْعَداِدَها َمًعا!.

ا َأْن ُتْخبَِر َعْن هَذا الـُمَرادِ بَِواِسَطِة َحْرِف الَعْطِف  َغِة َفأِلنََّك َتْسَتطِيُع إِمَّ ا فِي اللُّ أمَّ

َد الَكالَم َعِن الَواِو َخاُف األَْعَداءَ َخالٌِد َقائٌِد َوَبَطٌل َوََل يَ َوَتقوَل: ) ا أْن ُتَجرِّ (، َوإِمَّ

 الُجَمَلَة َعَلى َهيَئِة الَخَبِر، َكَما َمثََّلَها الـُمَهنِدُس.
َ
 اختَِصاًرا َوَتبْنِي

عتَِراُض َعَلى هَذا الـِمَثاِل إَِذا َلم َيُكِن الَباِعُث الَعبََث؟ َهْب أنَّنَا 
ِ
ََل َوََل َأدِري لَِم اَل

ي َنوَع   الَخبَِر َوُقْلنَا بَِقْوِل أوزوَن َفَماَذا َنُقوُل َوَكيَف ُنَعبُِّر َوَماَذا ُنَسمِّ
َنُقوُل بَِتْعَدادِ

عتَِراَض، َوَكَما ُقْلنَا َوَنُقوُلَها 
ِ
ِخَطابِنَا، َفهالَّ أوزوُن بيََّن َلنَا َشيًئا ََل َيْحتَِمُل النَّْقَد َواَل

َة َدوًما: ََل ُيْمكُِن  نتَِقاُد بالتََّشاُغِب َمَع النُُّصوِص، َوإَِلَّ َفليَس َيْبَقى َثمَّ
ِ
عتَِراُض َواَل

ِ
اَل

ألنَّ ُكلَّ َشيٍء  ؛َكالٌم َمعُقوْل، َوََل َقوٌل َمُقوْل، َوََل َصَواٌب َمأُموْل، َوََل ُجْهٌد َمحُصوْل 

 َتْضَطِرُب فِيِه الُعُقوْل.
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 الَفِصيِح َوَقْد َجاَء فِي الَكالِم 
ِّ
، َكَما َجاَء فِي الُقرآِن الَكِريِم، َأْخَبارٍ  َأْرَبَعةِ  ِذْكرُ  الَعَربِي

 .(الربوج) { ڭ  ڭ ڭ   ڭ  ۓ  ۓ     ے   ے }َقاَل َتَعاَلى: 

 أيًضا َكَقْولِِهم:
ِّ
ْعِر الَعَربِي  َوَجاَء فِي الشِّ

َجزِ ]  [ِمْن َمْشُطوِر الرَّ

  ب  أأأأأأ ا أأأأأأَ  فَ  بأأأأأأ    اذَ  َيأأأأأأُ   نْ َمأأأأأأ

 

 ُمَشأأأأأأأأأأأ    ُمَ أأأأأأأأأأأي     ُمَصأأأأأأأأأأأي     

 ِسأأأأأأ    َنَعَجأأأأأأ ت   مأأأأأأن َ ِخْ ُ أأأأأأ ُ  

 

َّْ  نَِعأأأأ ِ   نْ ِمأأأأ ِجَعأأأأ     ُسأأأأو      ْشأأأأِ  ال

 
 

 ،ٌث الِ ثَ  رٌ بَ َخ : (ظٌ يِّ قَ مُ )وَ  ،انٍ ثَ  رٌ بَ َخ : (ٌف يِّ َص مُ )وَ  ،(اهذَ ) وهُ  يذِ الَّ  إدَ تَ بْ مُ ـال رُ بَ َخ  :َفَب   

عٌ ابِ رَ  رٌ بَ َخ : (يتِّ َش مُ )وَ 
(1)

. 

 َخبَِر )وَ 
دِ  (:إِنَّ َكَقوِل الَخنَْساِء فِي َتَعدُّ

 [ِمَن الَبِسيْطِ ]

أأأأأأأ  َ وِ َيأأأأأأأ     طُ َهبَّأأأأأأأ َ لِوَيأأأأأأأ     ُل َحمَّ

 

َيأأأأأأ      ُ َشأأأأأأ َّ   ِْ  ارُ َجأأأأأأرَّ  شِ لِلَجأأأأأأي َ ن

 
 

لَِقْولَِها: (، َراِجَعٌة َأنِدَيةٍ  ادُ َشهَّ (، )َأوِدَيةٍ  اطُ َهبَّ (، )َألِوَيةٍ  اُل َحمَّ َوُكلُّ هِذِه األَْخَباِر )

ابَِقِة.َوإِنَّ َصْخًرا..)  ( فِي األَبَياِت السَّ

ِة فِيِه، َفَقْد َمَضى َوَسَلَف  ا الَكالُم َعِن التَّراُدِف َوَماِهَيتِِه َوأنواِعِه َواختاِلِف األَئِمَّ أمَّ

 فِي )
ِّ
افِِعي ُجوُع َواللُّجُ الجنَاَيِة َعَلى الشَّ اًل، ُيمكُِن الرُّ اًل ُمؤصَّ وُء إليِه، َولكِْن ( ُمفصَّ

ِد الَخبَِر فِي َباِب التََّراُدِف فِي َكاَلمِِه َلـِمَن الَعَجِب الُعَجاِب، َكَبَياِض اللَّوِن  إْدَخاُل َتَعدُّ

للُغَراِب، َولكِنَُّه َعاٍد إِْذ ُهَو َدْيَدُنُه فِي اإِلْسَهاب َواإِلْطنَاب بَِغْيِر َصَواب، َوَمَع هَذا 



بِن األنَباِريِّ ) (1)
ِ
 .(2/596اإِلنَصاُف َل
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َساُت َسْوِط َعَذاب!ُيْخِرُج َلُه ُمؤسَّ 
(1)

. 

 [ِمَن الأُمنَْسرِِح ]

ْهرِ  نَ ِمأأأأ نُ ْحأأأأنَ  َّْ  يأأأأم جِ عَ  َ  فِأأأأ  الأأأأ

 

 وْ  ْيأأأأأأأأأأ َ  رَ َصأأأأأأأأأأبْ  اَُ  ُل  َ ْسأأأأأأأأأأنَ فَ  

   َ نِ  ِسأأأأأأَح مَ  نْ ِمأأأأأأ ُض رْ الَ  ِت رَ َفأأأأأأقْ  َ  

 

 َيْعُ أأأأأأوْ     َ َكأأأأأأبُ  َعَلْيَ أأأأأأ  ِ   ْبأأأأأأفَ  

 
 

ينَُ  َشَواِرُعَ   َنظِيَف  . الأِمَث ُل  ِْ  الثَّ نِ : الأَم

-فِي تلَك الُجمَلِة َنَرى أنَّ هناَك ُمبَتَدَأيِن، فالمدينُة مبتَدٌأ » ُيَعلُِّق عَلى الـِمَثاِل بَِقْولِِه:

ْقنَا ا )َشَواِرُعَها( َفِهي ُمبتدٌأ ثاٍن؟! ما -آمنَّا وَصدَّ ى )الُجملَة  أمَّ ُدْمنَا َقْد بدأَنا َما ُيسمَّ

سِميََّة( باسٍم َواصَطَلْحنا عَلى أْن َيُكوَن فِي البِدايِة ُمبَتَدٌأ فكيَف يُكوُن اَلسُم َبعَدُه 
ِ
اَل

َيُه ُمْبَتَدًأ َوَلْم َنبَْدْأ بِِه؟ ما هِذِه التَّخريَجُة  مبتَدًأ ثانًيا؟ وكيَف َنسَمُح ألنفِسنَا أْن ُنسمِّ

سِميََّة )شواِرُعَها َنظِيَفٌة( فِي مَحلِّ رْفٍع خربٌ  لغريبُة؟ا
ِ
َواألَغَرُب مْن ذلَِك أنَّ الجمَلَة اَل

ُل األسَماَء باألسَماِء َواألَشياَء  ِل، فكيَف يتِمُّ التَّأويُل ُهنَا؟ َهْل ُنَؤوِّ للُمبتدإِ األَوَّ

الَغاَيُة مِْن ذلَِك؟ َولـَماَذا المبَتَدُأ اسٌم باألَشياِء، ونغرُب الـَمعانِي عْن َحِقيَقتَِها؟ َوما 

َمَثاًل َوليَس فِْعاًل؟ َوَماَذا َسيُكوُن الَفْرُق؟ ُأموٌر ََل َيصح
(2)

الـَمنطُِق إَلَّ بَِرفِضَها مِْن  

 (.29-28). ص: «َأَساِسَها َأْصاًل 

أُقوُل: إنَّ الَكاتَِب فِي هِذِه األَْسُطِر َقْد َأَتى َجرائَِم َوِجنَاَياٍت، َوَركَِب َمَظالَِم 

ْقَشَقِة، َلْيتَُه َأْدَرَك َعاقَِبَة َأْمِرِه  ْفَسَطِة َوالشَّ َوِخَياَناٍت، َواْعتََصَم بَِحْبِل الـُمَغاَلَطِة َوالسَّ

 يَِّة َسَتُكوُن لَِصالِِح َمْن؟ َوَعلَِم َأنَّ الِخَياَنَة مَِن الَعَرب



 .َأْعنِي بَِها َبْعَض ُدوِر النَّْشِر َواإِلْعالَم الـَماِجنَ  (1)

 .َكالٌم َركِيٌك  (2)
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 [ِمَن الَبِسيْطِ ]

  َ أأظُ فَ ْح  َ  ُ  نْأأكُ  او ً ُ أأعُ  َ  عْ َضأأ َ   ْ َكأأوَ 

 

 ا ِ وَّ َخأأبِ   ًمأأوْ يَ  نْ ُكأأيَ   ْ َلأأ َمأأنْ  َ  نْأأُخ وَ  

 اًْ ِ أأ َ ْج مُ  َ  ْقأأرَّ فَ   ْ َكأأوَ   بِأألْ قَ  َ  ْعأأوَّ رَ  

 

  انِ َْ ْخأأأأأ َ وَ   ئِأأأأأِخاَّ  َ  نَ يْ َبأأأأأوَ   نِأأأأأيْ بَ  

 ارً بِ طَ ْصأأمُ  ُ  نْأأكُ  نْ لكِأأوَ  َ  غْيأأبَ   ْ َكأأوَ  

 

   نِ َمأأأأثْ ُج  ا َ وَ ْلأأأأالبَ  ُل ِمأأأأ َ ْح يَ    َ َكأأأأوَ  

 ْ  َلأأَج  ىَسأأالَ  اهأأَ   ىَلأأعَ   ِْ نْأأعِ    َ َكأأوَ  

 

 ا ِ وَ ْْ ُعأأأوَ  ْغأأأ   بَ   فِأأأ َت زْ  وَ َجأأأ َ  ى َّأأأَح  

 
 

ًم  َعَلى نَِ  ط  َوِهَ :  َف لَجَواُ  َعَلى َسَف ِسطِِ  َيُكوُ  ُمَ سَّ

 َكْيَف َيُكوُن فِي الَكالِم ُمْبَتَدَأْيِن؟ الُْوَلى:

 
ِّ
بِيِعي أُقوُل: إِنَّ هِذِه الُجْمَلَة فِي َأْصِل َتْكوينَِها ُجْمَلَتاِن، َوَما َداَمْت ُجْمَلَتيِْن َفِمَن الطَّ

 َوآَخُر َفرٌع مِنُْه لَتَماِم 
ٌّ
الَكالِم، َفِفي مَِثالِنَا َأْن َيُكوَن ُهنَاَك ِذْكُر ُمْبَتَدأْيِن، َواِحٌد َأْصلِي

ِذي َضَرَبُه َصاِحُب الِجنَاَيِة: ) ( ُمبَْتَدًأ؛ الـَمِدينةُ (، َتُكوُن )الـَمِدينُة َشَواِرُعَها َنظِيَفةٌ الَّ

َ الَخبَُر َلَها، َوفِ 
َواِرِع ِهي تِي َتُدلُّ َعَلى َنَظاَفِة الشَّ ي ألنَّنَا بَِصَدِد اإِلخَباِر عنَْها، َوالُجْمَلُة الَّ

َنٌة مِْن ُمبَْتَدإٍ َوَخبٍَرإِلْتَماِم الُحْكِم َعَلى َذاَك األَْصِل،  هَذا األَْصِل َتَقُع ُجْمَلُة فرِعيٌَّة ُمَكوَّ

( َخَبٌر. َوهَذا مِْن َأَسالِيِب َنظِيَفةٌ ( ُمْبَتَدٌأ، َو)َشَواِرع(، َفـ)َشَواِرُعَها َنظِيَفةٌ َوُهَو َقْوُلنَا: )

َطاِب بالتَّقِديِم َوالتَّأخيِر، َوإَِلَّ َفبوْسِعنَا َأْن ََل َنْسَتْخِدَم هَذا األُْسُلوَب الَعَربيَِّة فِي الخِ 

(، َولكِْن َشَوارُع الـَمِدينَِة َنظِيَفةٌ َوْنعدَل عنُه، َونُصوَغ الجملَة بَِشْكٍل آَخَر، َوَنُقوَل: )

ََلِحًقا، َومِْن ُهنَا ُيْمكُِن اإِلَشاَرُة إَلى أنَّ  لِهَذا التَّقِديِم َوالتَّأخيِر َأْغَراٌض َكَما َسنَذُكُرَها

ًَل،  َمَها َوأَتى بَِها َأوَّ ِعنَاَيَة الـُمَتَكلِِّم يف الُجْمَلِة األُْوَلى َتَقُع َعَلى الـَمِدينَِة َفلِذلَِك َقدَّ

َر )َواْضَطَر إَِلى ِذْكِر ُجْمَلتَْيِن اسِمَيَتْيِن، َوإَِلَّ َفَكاَن بِوسِعِه َأْن يُ  (، َوَيُصوَغ الـَمِدينَةَ ؤخِّ

 َليَس فِي الثَّانَِيِة َكَما أنَّ فِي 
ٌّ
ياَغِة الثَّانَِيِة، لِكنَّ األُْوَلى فِيَها َغَرٌض بَيانِي الُجْمَلَة َكالصِّ
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ُه راِجٌع إَلى َمسأَلِة الّتْقِديِم َوالتَّأخيِر  فِي الثَّانَِيِة َغَرًضا َليَْس فِي األُْوَلى، َوهَذا ُكلُّ

ِز، َوَأْرَسَل  ِن َوالتََّحرُّ ، َولكِنَّ صاِحَبنَا َجِهلَها َفَعاَداَها، َوَنَزَع ثَِياَب التََّحصُّ ِّ
الَبْحِث الَبَيانِي

 َنْفَسُه َعَلى َسِجيَّتَِها.

  َنسَمُح  كيَف  الثَّ نَِيُ :
ِ
يَهُ  نْ أ ِسنَانفُ أل  بِِه؟ َنْبَدأْ  َوَلمْ  ُمْبَتَدأً  ُنسمِّ

َر الـَمسأَلَة َخَطًأ فأَدى بِِه إَلى ُقُصوٍر َأُقوُل: إِنَّ  الـُمشكَِلَة لَدى الـُمْهنِدِس أنَُّه َتَصوَّ

َر فِي ) ( َأْن َيُكوَن فِي َصْدِر الَكاَلِم الـُمْبَتَدإِ َوُكُسوٍر، َبْل: َخَطإٍ فِي النَّتِيَجِة؛ ألنَُّه َتَصوَّ

ْبتَِداِء ابتَِداُء الُجْمَلِة، َوَلْيَس ابتَِداَء ألنَّ  ؛َوإَِلَّ َفَلْيَس ُمْبَتَدًأ، َوهَذا َخَطأٌ 
ِ
الـُمَراَد مَن اَل

ِل ُجْمَلتِهِ الـَمِدينَُة َشَواِرُعَها َنظِيَفةٌ الَكالِم، َومِْن ُهنَا ) ألنَّ  ؛( َقْد َوَقَع الـُمْبتََدُأ فِي َأوَّ

( :
َ
(، َفَكَما َنَراُه َفُهَو ُمْبَتَدٌأ فِي ُجْمَلتِِه، َشَواِرُعَها َنظِيَفةٌ الُجْمَلَة اَلتِي ُهَو فِيَها ُمْبَتَدٌأ ِهي

ِه.  َفالِعربَُة بُِجْمَلتِِه َوَليَْسْت بَِصَداَرِة الَكالِم ُكلِّ

عتَِراُض َكاعتَِراِض َمِن اعرتََض َعَلى َكْوِن الَحْرِف يأتِي فِي َطَرِف الَكالِم 
ِ
وهَذا اَل

 َحْرًفا، َوَقاَل: َكيَف َيكُ 
َ
ي وُن هَذا، َمَع أنَّنَا َنِجُد فِي َكثِيٍر مَِن الَكاَلِم َأنَّ ُحُروًفا لِذلَِك ُسمِّ

 َتأتِي فِي الَوَسِط َوََل َتَقُع َطَرًفا!!

 (؟الـَمِدينَة( َخبًَرا لِـ)َشواِرُعَها َنظِيَفةٌ َكيَف َتُكوُن ) الثَّ لَِثُ :

ُث عَ  ِذي يتَحدَّ ا َوليَس باألَغَرِب الَّ َصاِحُب الِجنَاَيِة، َوَنحُن  هُ نْ أُقوُل: هَذا َعاٍد ِجدًّ

َنُقوُل َلُه َولَِغيِرِه مَِن الـُمعتَِرِضين: َدُعوا ُمْصَطَلَح الـُمْبتََدإِ َوالَخَبِر َأْصاًل، َوَنتََخيَّْل 

(، َوَنْحَتكُِم إَِلى الَعْقِل الـُمْبَتَدإِ َوالَخبَرِ َجِميًعا َأْن ليَس ُهنَاَك ُمْصَطَلَحاِن باْسِم:)

ْسَفاِر الـَمْعنَى فِي هِذِه الُجْمَلِة.َوالـ  َمنْطِِق إِلِ
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( ُحْكًما َعَلى الـَمِدينَِة َوَقْوًَل َراجًعا إِليَها َوَخبًَرا َشَواِرُعَها َنظِيَفةٌ َأَلْيَسْت ُجْمَلُة )

َهنِْدُس؟ َوَما َأْخَبْرَنا بِِه عنَها؟ َفهَذا ُهَو الَخَبُر َنْفُسُه، إَِذْن لِـَماَذا هَذا التََّشاُغُب يا مُ 

ُء األَْغَرُب فِيِه؟
ْ
ي  الشَّ

ابَِع ُ   الَفْرُق؟ َسيُكونُ  َوَماَذا فِْعاًل؟ َوليَس  َمثاًَل  اسمٌ  المبَتَدأُ  لـَماَذا :الرَّ

يَّاٍت َيِسيَرًة ََل مَن 
أُقوُل: هَذا َوْحَدُه َكاٍف لُِيْعَرَف أنَّ َصاِحَب الِجنَاَيِة ََل ُيتِْقُن ُجْزئِ

َغِة وَ  عتَِراَض َعَلى اللُّ
ِ
ََل مَِن الَعْقِل َوََل مَِن الـَمنْطِِق، َوإَِلَّ َفَلم َيُكْن َيعَتِرُض هَذا اَل

ِذي ُيْحَكُم َعليِه بالَخَبِر  َء الَّ
ْ
ي َفاِق الُعَقالِء أنَّ الشَّ ؛ ألنَُّه باتِّ ستِْفَهاِم اإِلْنَكاِريِّ

ِ
َشْكِل اَل

سُم ََل الِفْعُل؛ ََلَّنَّ الَخبَ 
ِ
ْدَق َوالَكِذَب لَِذاتِه، َوهَذا َخاصٌّ ُهَو اَل ر ُهَو َما احَتَمَل الصِّ

َغَة َوالَعْقَل َلُهَما َأْهُلُهَما  باألَْسَماِء ُدوَن األْفَعاِل، َولكِنَّ الـُمَهنِْدَس ََل َيْفَهُمُه؛ ألنَّ اللُّ

َم فِي الَهنَْدَسِة  إِْن َكاَن َيْعِرُفَها، َوإَِلَّ َفَلْيَسْت هِذِه َيَتَكلَُّموَن َعنُْهَما، َفُحقَّ َلُه َأْن َيَتَكلَّ

 الـَمَسائُِل ُمَذّلَلَة الُقُطوِف َلُه َحتَّى َيأتَِيَها َوَيُخوَض فِيَها.

تِي َأَتى بَِها َقاَل: ) ؤاََلِت الَّ  مِنْ  بَِرفِضَها إَلَّ  الـَمنطُِق  َيصح ََل  ُأمورٌ  َوَبْعَد هِذِه السُّ

، ََل َعَلى َتَماًما (، َولكِنَّ هَذا الَكالَم َينَْطبُِق َعَلى ُسؤاََلتِه َواعتَِراَضاتِهِ َأْصاًل  َساِسَهاأ

ِة، َواهلُل الـُمستََعاُن.  الَقَواِعِد النَّحِويَّ

 َعَلى هِذهِ 
ُ
َغِة  َوَعَلى الـُمهنِدِس َأْن َيَتنَبََّه لَِعاقَِبِة َأْمِرِه َوَيْعِرَف َأنَّ َما َيْفَعُلُه ُهَو الَبْغي اللُّ

نَيا َوََل فِي اآلِخَرةِ  الَبلِيَغِة، َوَعاقَبُة الَبْغي ََل ُتْحَمُد ََل فِي الدُّ
(1)

. 

 [ِمَن الأُمنَْسرِِح ]

 َمأأأنْ  َمصأأأَرعُ   ُ َوالَبْغأأأ ُظلمأأأً َ  َبَغْيأأأ

 

 بَِ غييأأأأأأأأرِ  ِلأأأأأأأأ ِ َ هْ  َعلأأأأأأأأى ىَبَغأأأأأأأأ 

 

(1) !
َّ
: هَذا الـُمَهنِْدُس ُيَماِرُس الَهْدَم الَعْشَوائِي

ُّ
وِشي  َقاَل َشْيُخنَا أُبو الَفْضِل ُعَمُر الَحدُّ
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 َتْقِديُم الَخَبِر َعَلى الـُمْبَتَدأ، ِلـَماَذا؟

ُق إَلى َمْوُضوِع َتقِديِم الَخبَِر َعَلى الـُمْبَتَدإِ، َوَيُقوُل: ُم » ُثمَّ بعَد ذلَِك َيتََطرَّ نعم يَتقدَّ

َرَصَد سيبََويِه الخربُ على الـمبتدإِ لُيصبَِح الخربُ يف البَدايِة َوالـُمبتدُأ فِي النَِّهايِة، فِعنَد َما 

َوأتَباُعُه َكالَم الَعَرِب َكَقولِِهم: )فِي الَقْوِم َعالٌِم( َوَجُدوا )َعالٌِم( َمرفوَعًة، فَلْم يُكْن 

رٌ   (.30. ص: )«ِخياٌر َواعَتَبُروَها ُمبَتَدًأ ولكِنَُّه ُمؤخَّ

ِذي َأسَماُه النَّحِويِّوَن: ) َء الَّ ْ
ي (، َلْم َيُكْن بَِسَبِب َرْفِع الَكلَِمِة الـُمْبَتَدأَ أُقوُل: إنَّ الشَّ

َغِة الَعَربِيَِّة َفإَِذا بِالَعَرِب َيْبَدُأ  ِء فِي اللُّ ْ
ي َكَما أوَهَم أوزوُن، َبْل: َنَظُروا إَِلى َأْصِل هَذا الشَّ

ُرُه إِ  ُلوا األَْصَل َلُه َأْن َلَّ لَِغَرٍض، َفلِذلَِك َأْعَطوُه اسَم الـُمْبتََدإِ َوَجعَ بِِه الَكالَم، َوََل ُيَؤخِّ

ِزِم َلُه، َوُهَو َما َأْسَموُه الَخَبَر. ِء الالَّ
ْ
ي َم َعَلى الشَّ  َيَتَقدَّ

ُم َدوًما َعَلى  ِء َفَوَجُدوُه َيَتَقدَّ ْ
ي َوَعليِه َفإِنَُّهم َفتَُّشوا َكالَم الَعَرِب َوَبَحُثوا َعْن هَذا الشَّ

ِذي َأْطَلُقوا عليِه )  رَ الَخبَ الثَّانِي الَّ
َ
ُم عليِه إَِلَّ ألَْغَراٍض، َوِهي (، َفإَِذا بالَخَبِر ََل َيَتَقدَّ

 َكثِيَرٌة، مِنَْها:

 للتََّفاُؤِل: َكَما َتُقوُل لِلَمِريٍض: )فِي َعافَِيٍة َأْنَت(. -

هتَِماِم َوالِعنَاَيِة: َكَقْولَِك: )فِي الـَمْسِجِد األَْقَصى أَنا(. -
ِ
 لال

 .(الكافرون) {  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ } َكَقْولِِه َتَعاَلى: للَقْصِر َوالَحْصِر: -

ةِ: )فِي َنَجاٍح َأْنَت(. -  لَِتْعِجيِل البُْشَرى َوالـَمَسرَّ

 .(المائدة) {  خض... مخ حخ جخ مح }لالختَِصاِص: َكَقْولِِه َتَعاَلى:  -

ْغَراٍض ُأخَرَى َذَكَرَها الُعَلَماُء فِي ُكتُِب الَبالَغِة. -
ِ
 َوأل
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الـُمْسنََد إَِلْيِه (، َوالَبَيانِيِّوَن: )الـُمْبَتَدَأ َوالَخبَرَ فالنَّحِويُّوَن َأْطَلُقوا َعليِهَما: )

(، َوالـُمَتَكلُِّموَن: الـَمحُكوَم َعَليِْه َوالـَمحُكوَم بِهِ (، َواألُُصولِيِّوَن َوالُفَقَهاُء: )َوالـُمْسنَدَ 

َفةَ ) الَجْوَهَر (، َوالَفالِسَفُة: )الـَمْوُضوَع َوالـَمحُموَل اطَِقُة: )(، َوالـَمنَ الـَمْوُصوَف َوالصِّ

َعِجيٌب َأْن َتُردَّ هَذا الـُمْصَطَلَح ِعنَْد النَّحِويِّيَن َوُتنْكَِرُه َعَليِهم َوَتْسُكَت َعِن  (،َوالَعَرَض 

ِذيَن َوَضُعوا َلُهَما اصطاِلًحا َكاْصطاِلِح النَّحِويِّيَن، َواألَْعَجُب مِنُه إَِذا  اآلَخِريَن الَّ

ُل َعْقَلَك َعَلى أُلوِف ُعُقوٍل َجبَّاَرٍة َكاَنْت َوَراَء هِذِه  َرَدْدَتَها ُكلََّها؛ ألنََّك بِهَذا ُتَفضِّ

صطاِلَحاِت فِي هِذِه الُفنُوِن!
ِ
 اَل

q 
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 الَبَراِهيُن الَفاِحَصة،

 ِفي َتْوِجْيِه اأَلْفَعاِل النَ اِقَصِة

ُثمَّ َيْذَهُب الَكاتُِب إَِلى َأْمٍر آَخَر َوَبْحٍث َجِديٍد، َوَيُردُّ فِيِه األَفَعاَل النَّاقَِصَة، َوَيُقوُل 

ًما فِي َحقِّ الَعَربِيَِّة: َيْت ناقِصًة ألنَُّه َل َتتِمُّ الُجملُة َمَعَها إَلَّ بَِمْرُفوٍع » ُمَتَعْربًِدا ُمَتَجهِّ ُسمِّ

، فِي َناَم َزيدٌ َوَمنُْصوٍب. َوفِي التَّسميِة أمٌر َغِريٌب فِعاًل ُيبيِّنُُه الـِمثاُل ) ( َفِفْعُل َناَم ُهنا تامٌّ

ٌة ََل ِحيِن أنَّ فِْعَل أْمَسى فِي الـِمثاِل )أْمَسى َزْيٌد( َناقٌِص. َوهُ  ناَك ُجَمٌل فيَها أفعاٌل َتامَّ

دَق (، مِثُل: )َمْفُعوٍل بِهِ وٍب )( َوَمنُص َفاِعلٍ َتتِمُّ إَلَّ بَِمرُفوٍع ) (، أو: َقاَل أحمُد الصِّ

(، وهكذا َنَرى أنَّ يف تِلَك التَّسمياِت ُأموًرا َل ُيمكُِن قُبوُلَها مِْن َسِمَع أحمُد الَحقَّ )

 (.30. ص: )«لِ ُمنَْطَلِقَها فِي األَْص 

ِه بَِكثيٍر،  َمُه بحيُث أعَطاُه أكثَر مِْن َحقِّ ا َكبََّرُه َوَضخَّ أُقوُل: هَذا األَمُر أيَسُر بَِكثيٍر مِمَّ

راِخ الـُمزِعِج، َوََل ُمشكَِلَة فِي َتسِمَيتِِهنَّ باألَفَعاِل النَّاقَِصِة،  َوََل َيْحَتاُج إَلى هَذا الصُّ

ِة إَلى الَفاِعِل َوالـَمفُعوِل، َقاَل َوُنْقَصاُنُهنَّ َيْختَ  لُِف َتَماًما َعْن َحاَجِة األَْفَعاِل الـَتامَّ

َمخَشِريُّ فِي َبَياِن ذلَِك:   نَّ هُ انُ َص قْ نُ وَ » الزَّ
 مٌ اَل كَ  (َل تَ قَ (، َو)َب رَ َض ) :وَ حْ نَ  نَّ إِ  ُث يْ َح  نْ مِ

«امً اَل كَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  وعِ فُ رْ مَ ـال عَ مَ  وَب ُص نْ مَ ـال نَ ذْ ُخ أْ يَ  مْ لَ  امَ  ءِ هؤََل وَ  ،هُ وعَ فُ رْ مَ  ذَ َخ أَ  ىتَ مَ 
(1)

. 

 اَل عَ فْ أَ وَ  ،ةً َص اقِ نَ  اًَل عَ فْ أَ  ىمَّ َس تُ » َوَقْد َشَرَحُه ابُن َيِعيَش َوأَباَن بأْوَضَح َفَقاَل:

ةٍ ارَ بَ عِ 
(2)

 رُّ َص تَ لِ فَ  اًَل،عَ فْ أَ  اهَ نُ وْ كَ  امَّ أَ فَ . 
 ،لِ اعِ الفَ وَ  ِي هْ النَّ وَ  رِ مْ األَ وَ  عِ ارِ َض مُ ـالوَ  ياِض مَ ـالبِ  اهَ فِ

ِ وْ قَ  وُ ِحْ نَ   .(نٌ ائِ كَ  وَ هُ وَ ) ،(نْ كُ تَ  ََل ) ،(ُكنْ ) ،(ونُ كُ يَ ) ،(انَ كَ ): َك ل



َمْخَشِريِّ  (1) ُل للزَّ  .(349ص) الـُمَفصَّ

ِذي َننُْقُله َيْذكُر َوْجَه َكْونَِها َأْفَعاَل ِعَباَرةٍ  (2)  .بَْعَد الَكالِم الَّ
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 نَ  اهَ نُ وْ كَ  امَّ أَ وَ 
َّ قِ يْ قِ الحَ  َل عْ الفِ  نَّ إِ فَ  ةً َص اقِ

 :َك لِ وْ قَ  وُ حْ نَ  ،(انٍ مَ زَ وَ  ىنً عْ مَ ) ىلَ عَ  لُّ دُ يَ  ي

 لُّ دُ تَ  َمانَّ إِ  (َكانَ )وَ . ِب رْ الضَّ  ىنَ عْ مَ  ىلَ عَ وَ  ،انِ مَ الزَّ  نَ مِ  ىَض مَ  امَ  ىلَ عَ  لُّ دُ يَ  هُ نَّ إِ فَ  ،(َضَرَب )

 نَ مِ  يتِ أْ يَ  امَ  ىلَ عَ  :وْ أَ  ،هِ يْ فِ  َت نْ أَ  امَ  ىلَ عَ  لُّ دُ تَ  ،(َيُكونُ )وَ  ،طْ قَ فَ  انِ مَ الزَّ  نَ مِ  ىَض مَ  امَ  ىلَ عَ 

 هِ فَ  ،انِ مَ الزَّ 
َ
«ةً َص اقِ نَ  ْت انَ كَ  ا،ُتهَ لَ ََل دَ  ْت َص قَ نَ  امَّ لَ فَ . طْ قَ فَ  انٍ مَ زَ  ىلَ عَ  لُّ دُ تَ  ي

(1)
. 

ا لألَفَعاِل  ِذي ُهَو َموُجوٌد فِي تِْلَك األَْفَعاِل ُمبايٌِن ِجدًّ َفالَفْرُق بيَن هَذا النَّْقِص الَّ

ِة، َكـ) َل َيُدلُّ َعَلى النَّْوِم َقاَل ( َو)َسِمعَ (، َو)َنامَ التَّامَّ تِي َضَرَبَها أوزوُن، َحيُث إنَّ األَوَّ ( الَّ

َمِن أيًضا  َماِن  -َوُهَو الـَماِضي-َوالزَّ َماِع فِي الزَّ فِي َنْفِسِه، َوكَذا الثَّانِي َيُدلُّ َعَلى السَّ

َماِن أيًضا، َفهِذِه ال ََلَلُة َتْكِسُبُه َكَماًَل ُمَقاَرَنًة بَِما َنْفِسِه، َوالثَّالُِث َعَلى الَقْوِل فِي هَذا الزَّ دَّ

َ باألَْفَعاِل النَّاقَِصِة.
ي  ُسمِّ

صطاِلِح َوََل ُيْعِجبُُه َوَأَصرَّ َعَلى 
ِ
َوإَِذا َكاَن َصاِحُب الِجنَاَيِة ََل َيْرَغُب فِي هَذا اَل

يَن فِْيِه اْصطاِلًحا آَخَر َوُهَو ) ِه، َفإِنَّ للنَّحِويِّ (، فهِذِه األَفَعاُل النَّاقَِصُة األَْفَعاُل النَّاِسَخةُ َردِّ

سِم أيًضا؛ ألنََّها َتنَْسُخ 
ِ
ى بِهَذا اَل ُحْكَم الـُمْبتََدإِ َوالَخَبِر بَِحيُث َتْجَعُل  -ُتِزيُل -ُتَسمَّ

صطاِلِح َوَيَدِع  الـُمْبَتَدَأ اسًما َمْرُفوًعا َلَها، َوالَخَبَر َخَبًرا َمنُصوًبا َلَها، َفليأُخْذ بِهَذا
ِ
اَل

 التََّشاُغَب َعَلى الُعُلوِم َوالِجنَاَيَة فِي َحقِّ أرَبابَِها.

 إَِذْن ََل َيْبَقى للُمعَتِرِض َقوٌل ِسَوى الثَّْرَثَرِة إِِن اسَتَمرَّ َعَلى الُعْدَواِن َبْعَد هَذا الَبَياِن.

َمفُهوَم -رآَن الَكريَم قْد خاَلَف ذلَِك صراحًة َكَما أنَّنَا نَِجُد أنَّ القُ » ُثمَّ اسَتَمرَّ َوَقاَل:

 ِحيَن ُتْمُسوَن َوِحيَن ُتْصبُِحونَ ]: --َحيُث َيُقوُل  -الِفْعِل النَّاقِصِ 
ِ
  [َفُسْبَحاَن اهلل



لِ  (1) بِن َيِعيَش ) َشْرُح الـُمَفصَّ
ِ
 .(4/335َل
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وِم. فعُل ) اِن َحتًْما )َوهما من أخواِت كاَن: ُتصبُِحونَ ( َوفعُل )ُتمسونَ سوَرُة الرُّ ( تامَّ

ُمواُت َواألَْرُض ]أْصَبَح(. وكذلَِك قوُلُه تعاَلى: -أمَسى  [..َخالِِديَن فِيَها َما َداَمِت السَّ

 (.وُهَو مِْن أخواِت َكانَ ُسوَرُة هود. َما َداَمْت: فِْعٌل َتامٌّ أيًضا )

ِعيَمِة ) تِي َل أدِري لَِماَذا ََل َتْملُك آَباًء َأْو: أجَداًدا َوإِنََّما َلَها َكانَ ُثمَّ نأتِي إَلى الزَّ ( الَّ

 َفنَظَِرٌة إَِلى َميَْسَرةٍ ]َيُقوُل:  --أخواٌت، َفنِجُد أنَّ اهلَل 
 [َوإِْن َكاَن ُذْو ُعْسَرةٍ

ٌة َو)َكانَ الَبَقَرةِ. ) سوَرةُ  مَِن األسَماِء الَخْمَسِة  ( فاعٌل َمرُفوٌع بالَواِو ألنَّهُ ُذو( ُهنَا َتامَّ

َغِة.  َحَسَب أهِل اللُّ

 تَعاَلى 
ِ
ِريِع مِْن كِتاِب اهلل ستِْعَراِض السَّ

ِ
َهْل لنَا  -خيِر الَكالِم َوأْحَسنِهِ -بعَد ذلَِك اَل

 َأْن َنعرَف الَفْرَق بيَن الِفعِل التَّامِّ َوالنَّاقِِص؟. َوُهنا َقْد نِجُد َمْن َيُقوُل: َمْهاًل فهَذا

ُشذوٌذ؛ َولُِكلِّ قاِعَدٍة ُشُذوُذَها، َوأَنا أُقوُل َلُه: هَذا ُخُروٌج َصِريٌح َيا َسيِِّد َوليَس ُشُذوًذا 

 (.31. ص: )«-ِشْئَت َأْم أبيَت -

ُس للَباطِِل  ْخَص َيَتَجاَهُل َوَيَتَحمَّ َأُقوُل: إِنَّ اللَِّساَن َيَتَلْعَثُم أحَيانًا ِعنَْد َما َتَرى الشَّ

ا بَِداخلِِه استِْعَظاًما لَِهْول  ُه، َوََل َيْقِدُر َأْن ُيْعِرَب َعمَّ ُب َعَلى الَحقِّ َوَيقُف ِضدَّ َوَيَتَعصَّ

ْرِب، َوُرُعوَنِة َطْبِع الـُمَخالِِف َوُخُشوَنتِِه!  الَخْطِب، َوُوُعوَرةِ الدَّ

َجيًِّدا، أنَّ الُقرآَن الَكِريَم َوالَكالَم ََل أدِري أْيَن أْبَدُأ َوَماَذا أُقوُل ُتَجاَه َشْخٍص َيعِرُف 

ى  َّ الَفِصيَح فِيِه َنْوٌع مَِن الِفْعِل َلُه اسٌم َمْرُفوٌع َوَخبٌَر َمنُْصوٌب، َوُهَو ُيَسمَّ
الَعَربِي

ةً  فِي  باألَْفَعاِل النَّاقَِصِة، َوَيعِرُف َجيًِّدا أنَّ َبْعًضا مِْن هِذِه األَْفَعاِل َتأتِي أحَياًنا َتامَّ

 الَعَربيَِّة، َكَما ُهَو الَحاُل فِي هِذِه اآلَياِت الُقرآنِيَِّة َومِْثلَِها.



  

سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  206 

َوالَجواُب َيُكوُن مِْن ِجَهَتيِْن، َجَهِة ُسؤاٍل َواستِْفَساٍر، َوِجَهِة ُمَعاَرَضٍة َوَتَحدٍّ 

 للُمَعاِرِض:

ستِْفَساُر َفُهَو: 
ِ
ؤاُل َواَل ا السُّ ْعِريَِّة أنَّ هِذِه اآلَياِت الأمَّ َواِهِد الشِّ ُقرآنِيََّة َوَبْعًضا مَِن الشَّ

َغِة َوأرَباُب النَّْحِو فِي  تِي َأْغَفَلَها أوزوُن َوَلم ُيوِرْد َواِحًدا مِنَْها، َذَكَرَها ُعَلَماُء اللُّ الَّ

َمَع َكثَْرِة  َجِميًعا ُكُتبِِهم َوَلم َيُكوُنوا َغافِلِيَن َعنَْها، َأُيْعَقُل َأْن َيُكوَن هؤَلِء الُعَلَماءُ 

 ُسُكوتِِهم َوَعَدمِ  َبعضٍ  َعَلى َبعِضِهم ُرُدودِ اشتَِغالِِهم بَِمَسائِِل النَّْحِو َوالتََّضلُِّع فِيَها، وَ 

ا ٍة َخَطأً  وهُ أَ رَ  َعمَّ ، َوَلْو َكاَن الَقائُل الَخلِيَل بَن َأحمَد، َأْو: ِسْيبََوْيِه، َكَما َأْثَبْتنَا ذلَِك بِأِدلَّ

َتَرُكوا ُعُقوَلُهم َوَنَبُذوَها َوَلْم ُيعِمُلوَها لِيَْظَفُروا بَِما َظفَر بِه ُمَهنِْدٌس  ،-ثيَرٍة فِيَما َمَضىكَ 

 َمعُقوٌل َيا َساَدُة؟
ٌّ
 فِي َعصِرَنا؟ َأمِثُل هَذا َمنطِِقي

اَيِة َهَداُه اهلُل َكالَّ َلم َيُكِن األَمُر كذلَِك ولكِنَّ الـُمشكَِلَة َكامِنٌَة فِي َصاِحِب الِجن

ْشَد.  َتَعاَلى َوَأْرَشَدُه الرُّ

 :
َ
، فِهي ا ِجَهُة ُمَعاَرَضٍة َوَتَحدٍّ  بَِكالٍم أمَّ

َ
أنَّنَا نطُلُب مِْن صاِحِب الِجناَيِة َأْن يأتِي

ًة، َأَتْت  تِي َذَكَر الُعَلَماُء أنََّها ََل َتأتِي َتامَّ ًة بِِخالِف  َواِحٍد َفِصيٍح َعَلى أنَّ األَْفَعاَل الَّ َتامَّ

َمَقالِِهم
(1)

، َوُيثْبَِت أنَّ الُقرآَن الَكِريَم ِخالُف َقَواِعِد النَّْحِو، َحتَّى َنُقوَل بَِقْولِِه َوَنتَّبَِعُه فِي 

َكالمِِه، َفُهَو فِي ُفْسَحٍة مَِن البَْحِث إَِلى َيْوِم الِقَياَمِة َأْن َيِجَد َدلِياًل َواِحًدا، َأْو: نِْصَف 

 َدلِيٍل، َأِو: احتَِماًَل َضِعيًفا َعَلى َكالمِِه.



ا أحَياًنا، َومِنَْها َما ََل يأتِي (1) ُموا هِذِه األَْفَعاَل النَّاقَِصَة، إَِلى َما يأتِي َتامًّ إَِلَّ  َمعُلوٌم أنَّ الُعَلَماَء َقسَّ

َجزِ ]                                                             َقاَل ابُن َمالٍِك: .َناقًِصا َكـ: )َلْيَس، َما َفتَِئ، َما َبِرَح(  [ِمَن الرَّ

 َوَمنْأأأأُ  َسأأأأْبِ  َخَبأأأأر  َلأأأأْيَس اْصأأأأُطِف 

 

 َوُذو َ َمأأأأأأأ ب  َمأأأأأأأ  بَِرْفأأأأأأأ   َيْكَ ِفأأأأأأأ  

   والأأأأنَّْ ُ  فِأأأأ  
 َوَمأأأأ  ِسأأأأَواُه َنأأأأ قِ

 

 َف ِأأأأأأأَس َلأأأأأأأْيَس َزاَل َ ائًِمأأأأأأأ  ُقِفأأأأأأأ  
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 َعَلى الُقرآِن الَكِرْيِم َوَفِصْيِح َكالِم 
ٌّ
ُر َدائًِما َوَنُقوُل: إِنَّ النَّْحَو َمْبنِي َوَنْحُن ُنَكرِّ

ِم، َفإَِذا ُوِجَد فِي الَعَرِب، َوإِنََّك ََل َتِجُد ُمَخاَلَفًة َبْيَن َقَواِعِد النَّْحِو َوآَياِت الُقرآِن الَكِريْ 

النَّْحِو َما ُيَخالُِف الُقرآَن الَكِرْيَم ََل َشكَّ أنَّ الُعَلَماَء َرّدوُه َقْبَل وََلَدِة الـُمَهنْدِس بُِعُصوٍر 

ُت َصَراَحًة.   َوَلْم َيسُكتُوا، َولكِنَّ الـُمَهنِْدَس َيتََشاَغُب َوَيَتَعنَُّت َوَيَتَزمَّ

َماتِِه الَخاطَِئِة: ُثمَّ اسَتَمرَّ َوَقاَل   َوإِنَُّه َليَسَتِوي ِعنِْدي إَِذا ُقْلُت:» بِنَاًء َعَلى ُمَقدِّ

 َكاَن أحمُد َفائًِزا.

 َأْو: ُقلُت: َكاَن َأحمَد َفائٌِز.

 َأْو: ُقْلُت: َكاَن َأْحَمُد َفائٍِز.

 َأْو: ُقْلُت: َكاَن َأحَمْد َفائِْز.

َلى الَعْقِل َوََل َحاَجَة بِي إَِلى َرْفٍع َأْو: َنْصٍب، َأْو: َفالـمطُلوُب َوالـَمدُلوُل َوَصَل إِ 

يَّةِ  ْهَجِة الَعامِّ . «َجرِّ األَْسَماِء ألفَهَم َما ُأِريُد، َوهو َما َيْحُدُث فِْعاًل فِي ِحَواِرَنا باللَّ

 (.32:)ص

 الـمِ 
ِّ
ْعَوِج، َوَسْوَف ُأَناقُِشُه أُقوُل: ََل َتعلِيَق لِي ُهنا َعَلى هَذا الَكالِم َغيِر الـَمنْطِِقي

ُص َفْصاًل ُمسَتِقالًّ لَِضُروَرِة الَحَرَكاِت اإِلْعَرابيَِّة، َكَما َأَتنَاَوُل   َتَعاَلى َوُأَخصِّ
ِ
بإِذِن اهلل

َتأثيَر هِذِه الَحَرَكاِت َعَلى َفْهِم النُُّصوِص فِي أَحاييَن َكثِيَرٍة، َوَبْعَد ذلَِك أتُرُك َلُكُم 

ُق.الُحكَم وَ  ختَِياَر َوالَقَراَر، َواهلُل َتَعاَلى ُهَو الـُمَوفِّ
ِ
 اَل

( ُيْمكُِن َأْن َتُكوَن َزائَِدًة. َنَعْم َكانَ أخيًرا: َل ُبدَّ مِْن أْن َنذُكَر ُهنَا أنَّ )» ُثمَّ َيُقوُل:

ًة َوََل َناقَِصًة، َبْل: َزائَِدة، َومِثاُل ذلَِك َقوُلَك: ) بِيعَ َما كَ َزائَِدة، َل َتامَّ  !(.اَن أجَمَل الرَّ



  

سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  208 

َمِن فِي  َكاَن ُهنَا ُتعَرُب َزائَِدًة، َفَتَأَمْل َعِزيِزي الَقاِرُئ ذلَِك َوَلِحْظ ِغيَاَب َمْفُهوِم الزَّ

(.32: ). ص«َقَواِعِد النَّْحِو ِعنَْدَنا

َياَدِة عنَد  ائَِدةِ ليَس َكَما َذَهَب إِليِه الـُمَهنِْدُس؛ ألنَّ َمْعنَى الزِّ َأُقوُل: إِنَّ َمْعنَى الزَّ

ُة، َوهَذا َسيأتِي َمَعنَا بَياُنُه إِْن َشاَء  ُعَلماِء النَّْحِو غيُر الـَمْعنَى الَِّذي َتَعاَرَف عليِه الَعامَّ

ا مِْن ُهنَا فَ --الـَمْولِى  َياَدِة أنَّ الُجْمَلَة َسلِيَمٌة بُِدوَن ، أمَّ أَراَد النَّحِويُّوَن مَِن الزِّ

َماَء!(، إَِذا ُقْلَت: )َكانَ ) َماَء!(، َبَدًَل مِْن )َما َأْجَمَل السَّ (، َولكِنَّ َما َكاَن َأْجَمَل السَّ

ََلَلُة َعَلى الـَماِضي، َأوْ َكانَ ) : للتَّأكِيِد َأحَياًنا، َومِْن َجانٍِب ( َجاَءْت لَِمْعنًى َزائٍِد َوُهَو الدَّ

َيْت َزائَِدةً  آَخَر َلْم َتْعَمْل َكاَن َعَمَلَها َفلِذلَِك ُسمِّ
(1)

. 

 إَِلى ذلَِك َفَقاَل:
ُّ
ِضي  مْ لَ وَ  ياِض مَ ـال انِ مَ الزَّ  ىلَ عَ ( انَ كَ ) ْت لَّ دَ  اذَ إِ  امَّ أَ وَ » َوَقْد أَشاَر الرَّ

 هِ فَ  ،(ادً يْ زَ  انَ كَ  مْ هِ لِ َض فْ أَ  نْ مِ  نَّ إِ ): مْ هُ لُ وْ قَ  اذَ كَ وَ  ،(ادً يْ زَ  نَ َس ْح أَ  انَ كَ  امَ ): وُ حْ نَ  ،ْل مَ عْ تَ 
َ
 ي

 يَ مِ ْس تَ  يفِ فَ ..هِ يْ وَ بَ يْ ِس  دَ نْ عِ  ةٌ دَ ائِ زَ 
 مِ لِ الكَ  نَ مِ  دَ ائِ الزَّ  نَّ أَ : انَ رْ كَ ذَ  امَ ـلِ  ،رٌ ظَ نَ  ،(ةً دَ ائِ زَ ) اهَ تِ

 مِ دَ عَ لِ  ا،ازً جَ مَ  ةً دَ ائِ زَ  ْت يَ مِّ ُس  :اَل قَ يُ  نْ أَ  ىلَ وْ األَ فَ  ،دِ يْ كِ أْ التَّ  َض حْ مَ  َلَّ إِ  دُ يْ فِ يُ  ََل  ،مْ هُ دَ نْ عِ 

َ  ؛ةٍ دَ ائِ زَ  رُ يْ غَ  اهَ نَّ أَ  عَ مَ  اهَ لَ مِ عْ تُ  َلَّ أَ  ازَ َج  مانَّ إِ وَ  ا،هَ لِ مَ عَ 
ِ
 ىلَ عَ  اهَ تِ لَ ََل دَ لِ  ،ُل مَ عْ تَ  ْت انَ كَ  اهَ نَّ أل

  دُ يَّ قَ مُ ـال ُث دَ الحَ  انَ كَ  يذِ الَّ  ،ِق لَ طْ مُ ـال ِث دَ الحَ 
 غْ يُ  رِ بَ الخَ  يفِ

ِ  ىلَ عَ  اهَ تِ لَ ََل دَ لِ  ََل  ،هُ نْ عَ  ين

َ  ؛اضٍ مَ  نٍ مَ زَ 
ِ
 ََل  ،ِث دَ الحَ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  لُّ دُ يَ  اـمَ لِ  وَل عُ فْ مَ ـالوَ  َل اعِ الفَ  ُب طلُ يَ  ماإنَّ  َل عْ الفِ  نَّ أل

  اهَ دَ رِّ جَ تُ  نْ أَ  َك لَ  ازَ جَ فَ  ،انِ مَ للزَّ 
ِ  نْ عَ  عِ اِض وَ مَ ـال ضِ عْ بَ  يفِ  اءِ نَ غْ إلِ  ،ِق لَ طْ مُ ـال ِث دَ الحَ  َك ذل

َ قِ بَ فَ  ا،وبً ُص نْ مَ  ََل وَ  اوعً فُ رْ مَ  ُب لُ طْ يَ  ََل  وَ هُ وَ  ،انُ مَ الزَّ  َلَّ إِ  َق بْ يَ  مْ لَ  اهَ تَ دْ رَّ َج  اذَ إِ فَ  هُ نْ عَ  رِ بَ الخَ 
 ي



 َمَثاًل، ُينَْظُر:  (1)
ِّ
بِن َوَقْد َأنَكَر بَعُض الُعَلَماِء َأْن َتُكوَن َكاَن ُهنَا َزائَِدًة َكالّسْيَرافِي

ِ
ِل َل َشْرُح الـُمَفصَّ

 .(4/423َيِعيَش )
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«طْ قَ فَ  انِ مَ الزَّ  ىلَ عَ  اَلًّ دَ  ِف رْ الظَّ كَ 
(1)

. 

 يفِ  انَ كَ  هُ نَّ أَ : (ادً يْ زَ  نَ َس ْح أَ  انَ كَ  امَ ): وِ حْ نَ  يفِ  (انَ كَ ـ)بِ  لِ ْص الفَ  ةُ دَ ائِ فَ وَ » َوَقاَل أيًضا:

«هُ لَ بْ قَ  امً ائِ دَ  انَ كَ  :ْل بَ  ،مِ لُّ كَ التَّ  انِ مَ زَ بِ  ْل ِص تَّ يَ  مْ لَ  هُ نَّ أَ  َلَّ إِ  ،مٌ ائِ دَ  عٌ اقِ وَ  نٌ ْس ُح  ياِض مَ ـال
(2)

. 

َمِن،  ستِْهَزاُء بأنَّ تِْلَك الُجْمَلَة َليَس فِيَها َدَلَلُة الزَّ
ِ
ا اَل َفُمْزٍر بِِه َتَماًما َوُمْظِهٌر لَِعَدِم أمَّ

َغِة الَعَربِيَِّة َوبَِمدُلوََلتَِها مِْن ِجَهٍة، َوبأقَواِل الُعَلَماِء مِْن ِجَهٍة ُأخَرى؛ ألنَّ  َمْعِرَفتِِه باللُّ

ُب إَِلَّ  َب َلُه َدََلَلٌة َيُدلُّ َعَلى َزَمٍن بَمدُلولِِه، إِْذ أنَت ََل َتَتَعجَّ إَِذا رَأْيَت َما ُيثِيُر  التََّعجُّ

(، َفيُكوُن للَحاِل، َأْو: َما َأْجَمَل الِعَراَق اإِلْعَجاَب فِيَك فِي الَحاِل، َفَمَثاًل َلْو ُقْلَت: )

َب فِي الـَماِضي ِزْدَت ) (، َكَقْولَِك: َكانَ للـَماِضي الـُمتَِّصِل بِالَحاِل، َوإَِذا َأَرْدَت التََّعجُّ

اَم! َما َكاَن َأْجَمَل ) ستِْقَباِل، َكَقْولَِك: )الشَّ
ِ
َما (، َوإَِذا َأَرْدَت الـُمْسَتْقبََل ِزْدَت َقِرينََة اَل

 (. َأْجَمَل مِْصَر َغًدا!

 {  جث يت ىت مت خت  حت جت ىبيب مب   خب  حب جب }َقاَل اهلُل َتَعاَلى: 
 .(مريم)

 هَذا َعنْ  الِعْلمِ  َأْهُل  َتَكلَّمَ  َوَقدْ ، َقِرينٌَة َتْجَعُل الـَمْعنَى للُمْستَْقَبِل، [ىب مب]َفَقْوُلُه: 

ِذي َلم َيْقرْأ َلُه صاِحُبنَا أوزوُن َوَكَتَب فِي  َوبيَّنُوهُ  َوَعَلى َرأِسِهم اإِلَماُم الَعَلُم ِسْيبَويِِه الَّ

 هُ َأنَّ  لَّ دُ تَ لِ  (،انَ كَ ) رَ َتْذكُ فَ  ،(ادً يْ زَ  نَ َس ْح أَ  انَ كَ  امَ ): وُل قُ تَ وَ » َنْقِدِه، َقاَل اإِلَماُم فِي الكَِتاِب:

«ىَض مَ  امَ يْ فِ 
(3)

اِج  . رَّ َوبِِمثْلِِه َقاَل ابُن السَّ
(1)

 
ِّ
 الَفاِرِسي

ٍّ
، َوُنِقَل َعْن َأبِي َعلِي

(2)
، َوَقاَلُه 



ِضي ) (1)  .(20ص) (، ُينَْظُر أيًضا: َشْرُح َقَواِعِد اإِلعراِب لَِشْيخ َزاَدهْ 4/192َشْرُح الَكافَِيِة للرَّ

ِضي ) (2)  .(4/233َشْرُح الَكافَِيِة للرَّ

 .(1/73الكِتاُب لِِسيَبَوْيِه ) (3)
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َمْخَشِريُّ  الزَّ
(3)

، َوابُن َيِعيَش 
(4)

، َوابُن َمالٍِك 
(5)

 ، َوَغيُرُهم.

َمِن َفَقاَل:َوَقْد َذَكَر اإِلَماُم أُبو الَبَقاِء  ِقِه بالزَّ  ونُ يكُ  ََل » الُعكربِيُّ َشيًئا مِْن َتَعلُّ

ُب عَ التَّ  ِب عَ التَّ  َحالِ  فِي َمْوُجودٍ  ٍف ْص وَ  نْ مِ  إَلَّ  جُّ يَغةُ  َكاَنِت  َولَذلَِك  ،مِنْهُ  جُّ  ةُ الَّ الدَّ  الصِّ

 َينْتَهِ  تَّىَح  ُل امَ كَ تَ يَ  ََل  اْلَحالِ  َل عْ فِ  ألنَّ  ؛َماِضيـالْ  ِصيَغةَ  َعَلْيهِ 
َ
اأَ فَ  ،َمْعُدومٌ  ُل ستقبَ مُ ـالوَ  ي  مَّ

 ُمْسَتْقبلِ ـالْ  فِي هِ ولِ طُ  َأَماَراِت  ألنَّ  ؛َفَجازَ  (،اْلُغاَلم َهَذا ُج رُ خْ يَ  َما َل وَ طْ أَ  َما) :مهُ َقْولُ 

«اْلَحالِ  فِي ودةٌ وُج مَ 
(6)

. 

ا الَكاَلُم َعِن الَحَرَكاِت اإِلْعَرابِيَِّة َوَمَواقِِعَها فِي الَكالِم، َوَضُروَرِة َوْضِعَها فِي  َأمَّ

 َتَعاَلى.
ِ
اًل بإِْذِن اهلل  َمْوِضِعَها َفَقْد يْأتِي َمَعنَا ُمَفصَّ

ِة َوالُبْرَهاِن، َوََل َأدِري َماَذا َيُكوُن َمْوقُِف َصاِحِب الِجنَاَيِة َبْعَد َدْحِض َمَقاَلتِِه بِال ُحجَّ

نَُّه ََل َيَتَفطَُّن 
ِ
َفَلَعَلُه َيْرِجُع عنَها َوَيُتوُب، َوهَذا َخيٌر َلُه، َولكِْن َهْيَهاَت َأْن َيْرِجَع؛ أل

 اُن.لَِحِقيَقِة َأْمِرِه َوَما َأْوَقَعُه فِْيِه َنْفَسُه، َحتَّى ُيَراِجَع َحاَلُه َوَيْعِرَف َمآَلُه، َواهلُل الـُمْسَتعَ 

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

  َنَشأأأأ بِأأأأ ِ  َبسأأأأيط   َج أأأأل   َليَ أأأأ ُ  َويأأأأ 

 

أأأأأُم رَ مُ  ي   َجِسأأأأأ َج أأأأأل    ُ َوَلكنَّأأأأأ   كَّ

 


 .(2/258(، )1/106األُُصوُل فِي النَّحِو ) (1)

َباُب فِي ِعَلِل البِنَاِء َواإِلْعَراِب للُعكربِيِّ ) (2)  .(1/204اللُّ

َمخَشِريِّ  (3) ُل للزَّ  .(368ص) الـُمَفصَّ

ِل  (4) بِن َيِعيَش )َشْرُح الـُمَفصَّ
ِ
 .(4/423َل

بِن َمالٍك ) (5)
ِ
افَِيِة َل  .(2/1099َشْرُح الَكافَِيِة الشَّ

َباُب فِي ِعَلِل البِنَاِء َواإِلْعَراِب للُعكربِيِّ ) (6)  .(1/199اللُّ
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ا َقاَل:  َوَرِحَم اهلُل الَخلِيَل َلـمَّ

 [الطَِّوْيلِ  ِمنَ ]

ِر  َ   ُكنْأأَ   إَِذا ْْ  َك لَّأأِ   َ أأُ   َوَلأأ  َ أأ

 

ِر  َمأأنْ  ُيَشأأ ِورُ   ْْ ِر  إًِذا َفَكيأأَ   َيأأ ْْ  َ أأ

رِ  َفَلأأأأ  َجِ ْلأأأأَ    ْْ أأأأَ   َ أأأأ  َج ِهأأأأل   بَِ نَّ

 

أأأأَ    ِر  َ   َوَ نَّ ْْ أأأأَ   َ أأأأ ِر  َ   بَِ نَّ ْْ  َ أأأأ

أأأَ   الَبْلأأأَو  َ ْعَظأأأ ِ  َوِمأأأنْ    َج ِهأأأل   بَِ نَّ

 

ِر  بِأأَ  ْ  لِأأ  َفَمأأنْ   ْْ أأَ   َ أأ ِر  َ   بَِ نَّ ْْ  َ أأ

ِر  َيْجأأأأرِ  اْمأأأأرِ     ُر َّ   ْْ أأأأ ُ  َوَيأأأأ  َبَ نَّ

 

ِر  َ   َكأأ  َ  إَِذا  ْْ  َيْجأأرِ  بَِمأأ  َجُ أأول   َيأأ

 q 
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 الُحُروُف الـُمَشبَ َهُة

 بالِفْعِل، َوِجَناَيُة الـُمؤلِ ِف

َق إَِلى َبحٍث آَخَر، َوُهَو ُثمَّ اسَتَعاَر الَكاتُِب َقَلَم ال ِخَياَنِة َوالُعُقوِق َمَرًة ُأخَرى، َوَتَطرَّ

 أَدوَ » الَكالُم َعِن الُحُروِف الـُمَشبََّهِة بالِفْعِل، َوَقاَل َعنْها:
َ
اٌت تدخُل على الـُمبتَدإ ِهي

ى َخَبَرَها، َوَتشَمُل ) ى اسَمَها، َوَتْرَفُع الَخَبَر َوُيسمَّ َل وُيَسمَّ ( إنَّ والَخربِ، َفتنِصُب األوَّ

( ليسْت حرًفا أصاًل، إنَّ على التَّسِمَيِة أصاًل، فـ) -َكَما رأينَا-َوأخواتَِها، وهنَا نعرتُِض 

 َكَما َذَكْرَنا َسابًِقا أدواٌت.  (لكِنَّ َبْل: َثالَثة ُحروٍف، َو)
َ
أرَبَعُة أحُرٍف، وهكَذا. َفِهي

 ولكِْن كيَف ُتَشبَُّه بالِفْعِل؟ كيَف ألَداٍت َأْن ُتْشبَِه، َأْو: أْن َتنُوَب، َأْو: أْن ُتْصبَِح فِعاًل؟

تِي َكاَنْت تَ   الَّ
َ
حُكُم سيبََوْيِه َوغيَرُه ُهنا نعوُد لِنََرى كيَف أنَّ َحَرَكَة نَِهاَيِة الَكلَِماِت ِهي

 -مَِن الـُمقلِِّديَن 
ّ
حيح َوالـَمنْطِِقي ( ُتْشبُِه الِفْعَل ألنََّها َنصَبِت إنَّ َفـ) -َوليَس الـَمفُهوم الصَّ

ِذي َينِصُب الـَمفُعوَل بِِه ) ي الَّ سَم َبْعَدَها، َتَماًما كَما َيفَعُل الِفْعُل المَتَعدِّ
ِ
سمَ اَل

ِ
( اَل

( َوَأَخواتَِها أحُرًفا ُمشبََّهًة بالِفْعِل، َوشتَّاَن بيَن أَداٍة ََل َمْعنَى َلَها إِنَّ َك َجَعُلوا )َبْعَدُه، لِذلِ 

 (.33-32. ص: )«بُِمْفَرِدَها، َوبيَن فِْعٍل َيُدلُّ َعَلى َحَدٍث ُمَعيٍَّن فِي َزَمٍن ُمعيَّنٍ 

ُتْشبُِه الِفْعَل مِْن ِجَهاٍت َشتَّى َوَليَْس َكَما أوهَم أوزوُن َوَجَرَم،  أُقوُل: إنَّ هِذِه األَْحُروَف 

ُد َلنَا ُأوُجًها َخْمسًة إِْذ َقاَل:  ْت لَ مِ عْ أُ  لِمَ : ٌل ائِ قَ  اَل قَ  نْ إِ » َفهَذا ُهَو اإِلَماُم ابُن األنبَاِريِّ ُيَعدِّ

َ : َل يْ قِ  ؟ُف رُ ْح األَ  هِ هذِ 
ِ
 :هٍ ُج وْ أَ  ةِ َس مْ َخ  نْ مِ  امَ هُ نَ يْ بَ  هِ بَ الشَّ  هُ ْج وَ وَ  ،َل عْ الفِ  ِت هَ بَ ْش أَ  اهَ نَّ أل

 بْ مَ  هانَّ أَ  :ُل وَّ الَ   ُ ْج الوَ 
 اِض مَ ـال َل عْ الفِ  أنَّ  امَ كَ  ،ِح تْ الفَ  ىلَ عَ  ةٌ يَّ نِ

َ
 نِ بْ مَ  ي

ٌّ
 .ِح تْ الفَ  ىلَ عَ  ي

 .ٍف رُ ْح أَ  ةِ الثَ ثَ  ىلَ عَ  َل عْ الفِ  أنَّ  امَ كَ  ،ٍف رُ ْح أَ  ةِ الثَ ثَ  ىلَ عَ  اهَ نَّ أَ  :  نِ الثَّ   ُ ْج الوَ وَ 
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 .اءَ مَ ْس األَ  مُ زَ لْ يَ  َل عْ الفِ  نَّ أَ  امَ كَ  ،اءَ مَ ْس األَ  مُ زَ لْ تَ  اهَ نَّ أَ  :ُث  لِ الثَّ   ُ ْج الوَ وَ 

 :وُ حْ نَ  ؛لِ عْ الفِ  ىلَ عَ  ُل ُخ دْ تَ  امَ كَ  ،ةِ ايَ قَ الوِ  نُ وْ نُ  اهَ يْ لَ عَ  ُل ُخ دْ تَ  اهَ نَّ أَ  : ُ ابِ الرَّ   ُ ْج الوَ وَ 

 .(ينِ نَّ لكِ )وَ  (،ينِ نَّ أَ كَ )وَ  (،ينِ نَّ إِ )

 انِ عَ مَ  اهَ يْ فِ  أنَّ  :ُس  مِ الَخ   ُ ْج الوَ وَ 
َ
 ىنَ عْ مَ وَ  ،ُت قْ قَّ َح : (نَّ أَ وَ  نَّ إِ ) ىنَ عْ مَ فَ  ،الِ عَ فْ األَ  ي

: (لَّ عَ لَ ) ىنَ عْ مَ وَ  ،ُت يْ نَّ مَ تَ : (َت يْ لَ ) ىنَ عْ مَ وَ  ،ُت كْ رَ دْ تَ اْس : (نَّ لكِ ) ىنَ عْ مَ وَ  ،ُت بَّهْ َش : (نَّ أَ كَ )

 .ُت يْ جَّ رَ تَ 

 َل مَ عْ تَ  نْ أَ  َب َج وَ  ؛ةِ َس مْ الخَ  هِ ُج وْ األَ  هذهِ  نْ مِ  َل عْ الفِ  وُف رُ الحُ  هِ هذِ  ْت هَ بَ ْش أَ  امَّ لَ فَ 

«هُ لَ مَ عَ 
(1)

. 

 َوُيْمكُِن َأْن َنِزيَد فِْيَها َوَنُقوَل:

َمائُِر َكَما َتتَِّصُل باألَْفَعاِل، نَْحُو: ) :الَوْجُ  السَّ ِ ُس  (، َوفِي إِنَُّه، َوَكَأنَّهُ َتتَِّصُل بَِها الضَّ

 (.َكَتَبُه، َوَقاَلهُ األفَعاِل: )

 َأنَّ هِذِه الُحُروَف َعَلى َأْوَزاِن الِفْعِل. الَوْجُ  السَّ بُِ :

ْفِع َوالنَّْصِب  الَوْجُ  الثَّ ِمُن: َشاَبَهِت الِفْعَل فِي اقتَِضاِء الرَّ
(2)

. 

 َوََل َأْدِري َبْعَد هَذا َماَذا َيكوُن َمْوقُِف الـُمعَتِرِض؟!

 

 



بِن األَنَباريِّ  (1)
ِ
 َعَلى الَكافَِيِة ) .(122ص) َأْسَراُر الَعربيَِّة َل

ِّ
 .(4/330ُينَْظُر أيًضا: َشْرُح الّرِضي

ْرِف( ) (2)  .(، كما َذَكَرُه َغيُرهُ 2/90هَذا َذَكَرُه ابُن شاهنَساه، فِي: )الُكنَّاش فِي َفنَّي النَّْحِو َوالصَّ
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َفِ :  النَّْفُ  بأ)إِِ (، الأُمَخفَّ

: ا َغْيَر َبارٍّ َفًة َبطَل َعَمُلَها إنَوالـُمْضِحُك أنَّ )» ُثمَّ َيُقوُل الَكاتُِب َعاقًّ ( إَِذا َكاَنْت ُمَخفَّ

ا َوإِْن ُكلٌّ ]َوَأْصَبَحْت َحْرَف َنْفٍي ََل َمَحلَّ َلَها مَِن اإِلْعَراِب، َكَما فِي َقْولِِه َتَعاَلى:  َلـمَّ

 (.33. ص: )«ُسوَرُة يس [َجِميٌع َلَدْينَا ُمْحَضُرونَ 

أُقوُل: إنَّ الَجْهَل ُمْزٍر باإِلنَساِن َوُيْرِهُقُه َلْهَفًة إِْذ ُيوقُِع َصاِحَبُه َمَواقَِع ََل ُتْحَمُد، 

ْف واِحٌد كيَف فالـُمهنِدُس َلو َسَكَت َلم يعرِ  َفَيْمَتِعُض َأَسًفا، َوَيْجَعُلُه َناِدًما َساِدًما،

ُمستَواُه َوَماَذا َيعِرُف َوَماَذا َيْجَهُل، وكاَن مِْن َقْبُل َمستُوَر الَحاِل ََل ُيْعَرُف بَِفْضِل 

ُكوَت  ْتَر َوكَشَف َعَواِرَيُه بَِسَبِب لَِسانِِه َوَقَلِمِه، َليَتُه اخَتاَر السُّ ُسُكْوتِِه، َولكِنَُّه َهتََك السِّ

َغِة َوالنَّْحِو دوَن ِسَباَحِة الَبْحِث َوالتَّْحِقيِق، َولكِْن َلم َيْرَض إَلَّ َوَلم َيْدُخْل َقعْ  َر بَِحاِر اللُّ

ُح َلُه َوَنُقوُل: يا ُمَهنِْدُس إِنَّ َكثيًرا مِْن ُحُروِف الَعَربيَِّة َلَها َمَواقُِع  بذلَِك، َفلِذلَِك ُنَصحِّ

، فَ  ( َحيُث َذَكَر الُعَلماُء إِنْ ِمْن هِذِه الُحُروِف َحْرُف )َوفِي ُكلِّ َمْوقٍِع َلَها َعَمٌل َخاصٌّ

 َمَواقَِعَها فِي الَكالِم َوَبيَّنُوَها:

  اهَ دَ عْ بَ  امَ  أَ دَ تَ بْ يُ  نْ أَ  ونُ كُ تَ وَ  ،اةِ ازَ جَ للمُ  ونُ تكُ فَ  (إنْ ) امَّ أَ وَ » َقاَل إَِماُم الَفنِّ ِسْيبََوْيِه:
 يفِ

 َح  اهَ يْ لَ عَ  امَّ ـلَ  سٍ فْ نَ  لُّ كُ  نْ إِ ]: -- اهللُ  اَل قَ  امَ كَ  ،ينِ مِ اليَ  يفِ وَ  ،ينِ مِ اليَ  ىنَ عْ مَ 
 نْ إِ وَ ] [ظٌ افِ

 .[ونَ رُ َض حْ مُ  انَ يْ دَ لَ  يعٌ مِ َج  امَّ ـلَ  لٌّ كُ 

 مُ لَّ كَ تَ يَ  ايًّ بِ رَ عَ  عَ مِ َس  هُ نَّ أَ  ،هِ بِ  وٍق ثُ وْ مَ  ةِ ينَ دِ مَ ـال لِ هْ أَ  نْ مِ  لٍ ُج رَ  نْ عَ  ،مُ هِ تَّ أَ  ََل  نْ مَ  ينِ ثِ دَّ َح وَ 

ِ وْ قَ  لِ ثْ مِ بِ   هِ وَ  ،(ٌب اهِ ذَ لَ  يدٌ زَ  إنْ ): َك ل
َ
 وْ لَ  ونَ ولُ قُ يَ لَ  واانُ كَ  إنْ وَ ]: هُ رُ كْ ذِ  لَّ َج  هِ لِ وْ قَ  يفِ  تيالَّ  ي

ِ األَ  نَ مِ  ارً كْ ذِ  انَ دَ نْ عِ  نَّ أَ  ل  .ةٌ وفَ ذُ حْ مَ  (إنَّ ) هِ هذِ وَ  [نَ يْ وَّ
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 امَ : ْي أَ  ،[ورٍ رُ غُ  يفِ  َلَّ إِ  ونَ رُ افِ الكَ  نِ إِ ]: -- اهللُ  اَل قَ . (امَ ) ىنَ عْ مَ  يفِ  ونُ تكُ وَ 

 .ورٍ رُ غُ  يفِ  َلَّ إِ  ونَ رُ افِ الكَ 

  ىلَ إِ  المَ الكَ  ُف رِ ْص تَ وَ 
ِ
  ىلَ إِ  (امَ ) اهَ تْ فَ رَ َص  امَ كَ  ،اءِ دَ تِ بْ اَل

ِ
ِ وْ قَ  يفِ  اءِ دَ تِ بْ اَل ا): َك ل  ،(إنمَّ

 :ِك يْ َس مُ  نُ بْ  ةُ وَ رْ فَ  اَل قَ وَ  .(ٌب اهِ ذَ  دٌ يْ زَ  نْ إِ  امَ ): َك لُ وْ قَ  َك ذلِ وَ 

 [ِمَن الَوافِرِ ]

 َوَلكِأأأأأأأنْ  ن  بْ ُجأأأأأأأ  نَأأأأأأأبْ طِ  إِ ْ  َوَمأأأأأأأ 

 

 نَأأأأأأأأأأيْ رِ آَخ   ُ َلأأأأأأأأأوْ  َ وَ    َنأأأأأأأأأ يَ نَ مَ  
(1)

 

 
 

 أنَواَعَها َفَقاَل:
ُّ
انِي مَّ َد الرُّ  َأْرَبَعةِ  ىلَ عَ  لِف األَ  َمْكُسوَرةُ ـالْ  ةُ فَ فَّ خَ مُ ـال َوإِنِ » َوَقْد َعدَّ

 :هٍ ُج وْ أَ 

ِ  َنْحوُ  :اْلَجَزا ُ   نَ مِ  دٌ َح أَ  َوإِنْ ] :-- هُ َقْولُ  َومِنْهُ  ،(َك مْ رِ كْ أُ  ينِ تِ أْ تَ  إِنْ ) :َك َقْول

 [ُتَفاُدوُهمْ  ُأَساَرى   َيْأُتوُكمْ  َوإِن] :اَأْيًض  َتَعاَلى هُ َوَقولُ  ،[هُ رْ َفَأجِ  كَ ارَ جَ تَ اْس  ينَ ُمْشركِ ـالْ 

ُْ ْح الَج وَ 
(2)

 إَِلَّ  اْلَكافُِرونَ  َما :ىبَِمْعنَ  [ورٍ رُ غُ  فِي إَِلَّ  اْلَكافُِرونَ  إِنِ ] :َتَعاَلى هِ َقْولِ  نَْحو :

 تَ يْ تَ أَ  إِنْ ) :وُل َوتقُ  ،ورٍ رُ غُ  فِي
  :بَِمْعنى (ينِ

ِ
 .ينِ تَ يْ تَ أَ  َما َواهلل

 [ونَ رُ َض حْ مُ  انَ يْ دَ لَ  َجِميعٌ  امَّ ـلَ  لٌّ كُ  َوإِنْ ] :َتَعاَلى هِ َقْولِ  َنْحوُ  :الثَِّ يَل ِ  نَ مِ     فَ فَّ َخ مُ وَ 

مُ  اهَ مُ زَ لْ تَ  تِي (إِنِ )ـبِ  َتْلَتبَِس  لِئاَلَّ  اْلَخبَرِ  فِي الالَّ  ونُ َفتكُ  (مٌ ائِ قَ لَ  ادً يْ زَ  إِنْ ) :َفَتقوُل  دِ حْ للجَ  الَّ

 .ايً فْ نَ  َكانَ  (َقائِمٌ  دٌ يْ زَ  إِنْ ) :َت لْ قُ  َفإِنْ  اإِيَجابً 

 



 .(3/153الكِتاُب لِِسيَبَويِه ) (1)

بِن ِهَشامٍ هَذا َما أْسَماُه ابُن ِهَشاٍم )النَّافَِيةَ  (2)
ِ
 .(33ص) (، ُينَْظُر: ُمْغنِي اللَّبِيِب َل
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اِعرِ  َقولِ  َنْحو :ة  َْ ائِ زَ وَ   :الشَّ

 [ِمَن الَوافِرِ ]

 َوَلكِأأأأأأأنْ  ن  بْ ُجأأأأأأأ  نَأأأأأأأبْ طِ  إِ ْ  َوَمأأأأأأأ 

 

  نَأأأأأأأأأأأيْ رِ آَخ   ُ َلأأأأأأأأأأأوْ  َ وَ    َنأأأأأأأأأأأ يَ نَ مَ  

ارِ  فِي إِنْ  َما) :وُل َوتقُ   ار فِي َما :ىبَِمْعنَ  (دٌ َح أَ  الدَّ «يدِ كِ وْ التَّ  ىلَ عَ  َزائَِدةٌ  َفَهِذهِ  ،أحدٌ  الدَّ
(1)

. 

ْرطِيََّة َفَقاَل:)إِِن( َوَقْد َذَكَر ابُن ِهَشاٍم   رْ ْغفَ يُ  وانَْتهُ يَ  إِنْ ] :َنْحوُ  ،َشْرطِيَّةً  تكونُ » الشَّ

 (إَِلَّ ) َأنََّها َلهُ  َفةَ رِ عْ مَ  ََل  نْ مَ  نُّ ظُ يَ فَ  ةِ يَ افِ النَّ  (ََل ـ)بِ  نُ رِ تَ قْ تَ  دْ َوقَ  .[دْ عُ نَ  واودُ عُ تَ  َوإِنْ ]، [َلُهمْ 

 
ِ
«ةُ يَّ ائِ نَ ثْ ستِ اَل

(2)
. 

َفُة مَِن الثَِّقيَلِة(، َفَقْد َيُجوُز  ِذي َذَكَرُه َصاِحُب الِجنَاَيِة )الـُمَخفَّ ا الِقْسُم الَّ إِْعَماُلَها َوأمَّ

 ونُ كُ تَ » َوإِْهَماُلَها، َوالَوْجَهاِن َجاَءا فِي َفِصيِح َكالِم الَعَرِب، َكَما َذَكَرُه ابُن ِهَشاٍم َقائاًِل:

  ىلَ عَ  ْت لَ َخ دَ  َفإِنْ  نِ يْ تَ لَ مْ الجُ  ىلَ عَ  ُل ُخ دْ َفتَ  الثَِّقيَلةِ  نَ مِ  ُمَخّفَفةً 
ِ
 اهَ الُ مَ عْ إِ  َجازَ  ةِ يَّ مِ ْس اَل

الِحْرمَِيْينِ  قَِراَءةُ  انَ لَ  ،ينَ يِّ وفِ للكُ  ًفااَل ِخ 
(3)

ا ُكالًّ  نْ َوإِ ] رٍ كْ بَ  َوأبي مَّ َينَُّهمْ  لَّ  ةُ ايَ كَ حِ وَ  ،[َلُيَوفِّ

لَِك  ُكلُّ  َوإِن] :َنْحو اهَ الُ مَ هْ إِ  رُ ثُ َويكْ  ،(ٌق لِ طَ نْ مُ ـلَ  ارً مْ عَ  إِنْ ) ِه:يْ وَ يبَ ِس  ا َذ   اْلَحَياةِ  َمَتاعُ  َلمَّ

ْنَيا ا ُكلٌّ  َوإِنْ ] ،[الدُّ  [انِ رَ احِ َس لَ  َهَذانِ  إِنْ ] ٍص:َحفْ  َوقَِراَءةُ  ،[ُمْحَضُرونَ  َلَدْينَا َجِميعٌ  َلـمَّ

 اهَ يْ لَ عَ  اـمَ لَ  سٍ فْ نَ  لُّ كُ  نْ إِ ] :َذلَِك  نْ َومِ  (َهَذانِ ) ونَ نُ  دَ دَّ َش  هُ َأنَّ  إَِلَّ  ؛يرٍ ثِ كَ  اْبنُ  َقَرأَ  َوَكَذا

 رُ كثَ األَ وَ  ،اوبً ُج وُ  ْت لَ مِ هْ أُ  اْلِفْعلِ  ىلَ عَ  ْت لَ َخ دَ  َوإِنْ  (امَ ـلَ ) َف فَّ َخ  نْ مَ  قَِراَءةِ  فِي [ظٌ افِ َح 

 َوإِنْ ] ،[َلَيْفتِنُونََك  َكاُدوا َوإِنْ ] ،[ةً يرَ بِ كَ لَ  َكاَنْت  َوإِنْ ] :َنْحوُ  اَناِسخً  اَماِضيً  اْلِفْعلِ  َكونُ 



(1)  
ِّ
انِي مَّ  .(48-47ص) َمنَاِزُل الُحُروِف للرُّ

بِن ِهَشامٍ  (2)
ِ
 .(33ص) ُمْغنِي اللَّبِيِب َل

اِء. بَِكْسرِ  (3) ُّ مَِن الُقرَّ
، َوَنافٌِع الـَمَدنِي

ُّ
ي  الَحاِء، نِْسَبًة إَِلى الَحَرَمْيِن، ُيْقَصُد بِِهَما: اْبُن َكثِْيٍر الـَمكِّ
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 ينَ الَّذِ  َكادُ يَ  َوإِنْ ] :َنْحوُ  اَناِسخً  اعً ارِ َض مُ  ونَ كُ يَ  َأنْ  هُ نَ وْ دُ وَ  ،[نَ يْ قِ اِس فَ لَ  مهُ َأْكَثرَ  َنادْ َج وَ 

َفاًقا النَّْوَعْينِ  ىلَ عَ  َوُيَقاُس  [اْلَكاِذبينَ  نَ مِ ـلَ  َك نُّ ظُ نَّ  َوإِنْ ] ،[َك نَ وْ قُ لِ زْ يُ لَ  ُروافَ كَ  «اتِّ
(1)

. 

:) َفِ  ِمْن )َ  َّ  إِْعَم ُل )َ ِ ( الأُمَخفَّ

عليِه، يأتِي بَِتلِفيٍق َوِخَياَنٍة َحيُث ُيَخلُِّط بيَن  ُثمَّ َبْعَد َما َذَكْرَناُه مِْن كالمِه َوَرَدْدَنا

( ُهنَا َليَسْت إِنْ َفـ)» )إِْن( َو)َأْن(، َوََل َأدِري َأَفَعَل هَذا َعْمًدا، َأْم: َجْهاًل مِنُْه، َوَيُقوُل:

َفةُ َحرًفا ُمَشبًَّها بالِفْعل َولكِنََّها ) ( إِنَّ ُل َعَمَل )( َتصُحو مِْن َجِديٍد َوَتْعمَ إِن الـُمَخفَّ

ِل  [َعلَِم َأْن َسيُكوُن مِنُْكْم َمْرًضى]الـُمَشَدَدِة، َكَما فِي َقْولِِه َتَعاَلى:  مِل. تأمَّ ُسوَرُة الـُمزَّ

 اإِلعراَب ُهنَا:

أِن َمحُذوٌف، َتْقِديُرُه: ) (، َوُجمَلُة َأنَّهُ أْن: َحرٌف ُمَشبٌَّه بالِفْعِل َواسُمَها َضميُر الشَّ

 (.أن( فِي َمَحلِّ َرْفٍع َخَبُر )وُن مِنُْكْم َمْرَضىَسَيكُ )

ِل الَفْرَق بيَن اآليِة الَكريَمِة َوبيَن َوهِم النَُّحاِة، فهْل َتستَِوي الِعَباَرُة ) َعلَِم َأنَُّه تأمَّ

 َسيُكوُن منُكْم َمْرًضى
ِ
ابَِقِة؟ أرُجوُكم --( عنَد اهلل َها  َمَع اآليِة الَكِريَمِة السَّ أيُّ

ُموا الَعْقَل لِتَِصُلوا بَِقَواِعِد ُلَغتُِكم إَِلى بِرِّ  النَُّحاُة َكَفاُكْم َتخِريًجاٍت ُمْحِرَجًة َوَحكِّ

الِم َواألََمانِ   (.33. ص: )«السَّ

اِء بَِها، أُقوُل: إِنَّ َكالَم الـُمَهنِدِس ُينْبُِئ َعْن َجْهلِِه بالَعَربِيَِّة َوأَسالِيبَِها َوَكالِم الُفَصحَ 

َوإَِلَّ َلم َيْخَف عليِه هَذا األَْمُر َوَلم يأِت هبَذا الَعِجيِب مَِن الَقْوِل، َوِعاَلَوًة َعَلى هَذا 



بِن ِهَشامٍ  (1)
ِ
 37-36ص) ُمْغنِي اللَّبِيِب َل

ِّ
(، َوانُظْر أيًضا: َشْرَح كَِتاِب ِسْيَبَويِه للسيَرافِي

لِ 2/467) بن َيِعيَش ) (، َشْرَح الـُمَفصَّ
ِ
بِن َمالٍِك )4/545َل

ِ
(، َوَتْمِهيَد 2/33(، َوَشْرَح التَّْسِهيِل َل

ْبِن َبابَشاذ 3/1359الَقَواِعِد بَِشْرِح َتْسِهيِل الَفَوائِِد لِنَاظِِر الَجْيِش )
ِ
َمِة الـُمْحِسَبِة َل (، َوَشْرَح الـُمَقدِّ

(1/256 
ِّ
اطِبِي افِيَة للشَّ  .(2/385) (، َوالـَمَقاِصَد الشَّ
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(، َمَع أنَّ بينَُهَما َفْرًقا َواِسًعا َوَبْوًنا َشاِسًعا، فِي الـَمْعنَى إِنْ ( َو)أنْ َنِجُدُه ُيَخلُِّط بيَن )

 َتَعاَلى َكالٌم َزائِدٌ َوالَعَمِل، َوَقْد َمرَّ َشي
ِ
 عنُه. ٌء منُه َوفِي الَفْصِل اآلتِي أيًضا يأتِيُكْم بإذِن اهلل

ُلوَها، َوَذَكُروا أنَّ ) َفَة ََل َأنَوَقْد َذَكَر َأهُل الِعْلِم بَياَن هِذِه الـَمسأَلِة َوَأصَّ ( الـُمَخفَّ

تِي َذَكَرَها َتْعَمُل إَِلَّ فِي َحاََلٍت، َفِمنَْها َأْن َتَقَع فِي أَ  ْفَعاِل الَيِقيِن َكَما فِي اآلَيِة الَكِريَمِة الَّ

اِق:  َأن َجازَ  ،اْلَمْكُسوَرةَ  َهِذه َت فْ خفَّ  اإِذَ  َأنََّك  َواْعَلمْ » أوزوُن، َقاَل اإِلَماُم ابُن الَورَّ

َنََّك  ؛التَّْشِديدَ  َي وِ نْ تَ وَ  اهَ لَ مِ عْ تُ 
ِ
 ى،اعً رَ مُ  َهامُ كْ ُح  َفَصارَ  ا،ََلِزمً  افً ذْ َح  التَّْشِديدَ  ِف ذِ حْ تَ  لم أل

 زيدٌ  َيُك  لم): َكَقْولَِك  ،اْلَعَملِ  ىلَ عَ ( إِنَّ ) مُ كْ ُح  ىَويبقَ  اهَ فَ ذِ حْ تَ  َأنْ  َجازَ  َفلَذلَِك 

(ًقاُمنَْطلِ 
(1)

ا َمْعنى،ـالْ  نَ وْ دُ  اللَّْفظِ  ِجَهةِ  نْ مِ  بِاْلِفْعلِ  اهَ هَ بَّ َش  َفإِنَّهُ  َها،لَ َعمَ  َل طَ بْ أَ  نْ َومَ  ،  َفَلمَّ

 ُمَشّدَدةِ ـالْ  َمْفُتوَحةِ ـالْ  مُ كْ َوُح  َها،لُ َعمَ  َل طُ بْ يَ  َأنْ  َفَوَجَب  بِاْلِفْعِل، اهَ هُ بَ َش  طَ قَ َس  َهاظُ َلفْ  َزاَل 

 َمْكُسوَرةَ ـالْ ( إِنِ ) َأنَّ  َوُهوَ  ،َواِحَدةٍ  ْصَلةٍ َخ  فِي إَِلَّ  ،اْلَعَملِ  َوَجَوازِ  يلِ قِ ثْ التَّ وَ  التَّْخِفيِف  فِي

ْبتَِداءِ  َهابْعدَ  َما اْرَتفعَ  ِت فَ فِّ ُخ  اإِذَ 
ِ
 ْت فَ فِّ ُخ  اإِذَ  ُمَشّدَدةَ ـالْ  َمْفتُوَحةَ ـالْ ( َأن)وَ  ،َواْلَخبَرِ  بِاَل

 اءُ الهَ فَ  ،َقائِمٌ  دٌ يْ زَ  هُ َأنَّ : هُ َتْقِديرُ  (،َقائِمٌ  دٌ يْ زَ  َأنْ  ُت مْ لِ عَ  دْ قَ ): َكَقْولَِك  َها،اْسمُ  فِيَها رَ مِ ْض أُ 

 ( .َأنْ ) اْسمُ  ةُ رَ مَ ْض مُ ـال

َنَّ  ؛َمْكُسوَرةِ ـالْ  فِي َذلِك ْب جِ يَ  َولم ،َمْفتُوَحةِ ـالْ ( َأنِ ) فِي َذلِك َب َوَج  َوإِنََّما
ِ
 أل

 إِْلَغاءُ  زْ جُ يَ  مْ َفلَ  فِيَها، ُل يْعمَ  لٍ َعامِ  نْ مِ  َتْخُلو َفاَل  ،اْسمٌ  َهاْعدَ بَ  َوَما إِنََّها: ُقْلنَا دْ قَ  َمْفتُوَحةَ ـالْ 

 َمْكُسوَرةُ ـالْ  امَّ َوأَ  ،اْلَكاَلمِ  فِي َهامِ كْ ُح  اِت بَ ثَ لِ  َها،اْسمُ  رَ مَ ْض يُ  َأنْ  َب َوَج  َفلَذلَِك  َها،مِ كْ ُح 

 
َ
 اْسمٍ  َتْقِديرِ  إَِلى َضُروَرةٌ  بِنَا نْ تكُ  لم َها،بْعدَ  َما عَ اْرَتفَ  اَفإِذَ  ،اْلَكاَلمِ  رِ دْ َص  فِي عُ قَ تَ  َفِهي



َفًة، بَِمنِْزَلِة )َيُكوُن( َحيُث ُيْحَذُف مِنَْها َبعُض ُحُروفَِها َوَتْبَقى َعَلى َعَملِ  (1) َها، َأَراَد َأنَّ إِْعَماَلَها ُمَخفَّ

اِج َوالَجامِي أيًضا رَّ  .َوهَذا َذَكَرُه ابُن السَّ
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َنَّهُ  ؛فِيَها
ِ
 (،َهْل ) :َنْحوُ  ،لِ امِ وَ العَ  رِ يْ غَ  اْلُحُروِف  نَ مِ  لٍ َعامِ  رَ يْ غَ  افً رْ َح  اهَ رَ دِّ قَ تُ  َأنْ  نُ كِ ُيمْ  أل

 .هُ هَ بَ ْش أَ  َوَما ،(ْل بَ )وَ 

 :َ قَس ب   َثَاَث َ  َ نَْ ِس ُ  اْلُ ُلوِ   َ فَع َل  َ  َّ  َواْعَل ْ 

 .(ُت مْ لِ عَ )وَ  (ُت فْ رَ عَ ): َنْحوُ  ،َيِقينٌ  :َه ِْ َ َح 

 .(ُت فْ ِخ )وَ  (َرَجْوُت ): َنْحوُ  ،اءٌ َج ورَ  كٌّ َش  :َوالثَّ نِ 

كِّ  اْليَِقينِ  َبينَ  طٌ سِّ وَ تَ مُ  :َوالثَّ لِِث   .(انُ بَ ْس الحُ )وَ  (الظَّنُّ ) َوُهوَ  ،َوالشَّ

 عَ ) امَّ َوأَ 
 ُمَشّدَدةً  الثَِّقيَلةِ  نَ مِ  ةُ فَ فَّ خَ مُ ـال( َأنْ ) َهابْعدَ  عَ قَ تَ  َأنْ  وزُ جُ يَ  َفاَل  َهاَوَنْحوُ ( ُت مْ لِ

 َت رْ مَ ْض أَ  -اْلِفْعُل  َهادَ عْ َوبَ - اهَ تَ فْ فَّ َخ  اَفإِذَ  ،(ومُ قُ تَ  َأنََّك  ُت مْ لِ عَ  دْ قَ ): نَْحوُ  ،ُمَشّدَدةٍ  رَ يْ َوغَ 

ْسمَ 
ِ
 :َأْشيَاءَ  َأْربََعةِ  دَ َح أَ  -اْلِفْعُل  بْعدَها َكانَ  إِذا- التَّْخِفيِف  نَ مِ  َت ْض وَّ عَ وَ  نَا،ْر كَ ذَ  َما ىلَ عَ  ،اَل

ينُ : َهادُ َأَح  ابِعُ  ،دْ قَ : َوالثَّالُِث  ،َف َسوْ : َواآْلخرُ  ،السِّ  ُت مْ لِ عَ  دْ قَ ): َكَقْولَِك  ؛ََل : َوالرَّ

 ُت مْ لِ عَ ): َوَكَذلَِك  ،[ىًض رْ مَّ  مِنُْكمْ  نُ وْ كُ َسيَ  َأنْ  مَ لِ عَ ]: -- اهللُ  َقاَل  َكَما ،(ومُ قُ تَ َس  َأنْ 

 دَ عْ بَ  ْت لَ َخ دَ  ىَمتَ  الثَّاَلَثةُ  اأْلَْعَراُض  َوَهِذهِ  ،(ُقْمَت  دْ قَ  َأنْ  ُت مْ لِ عَ )وَ  ،(ومُ قُ تَ  َسوَف  َأنْ 

«الثَِّقيَلةِ  نَ مِ  ُمَخّفَفةً  إَِلَّ  نْ كُ تَ  لم( َأنْ )
(1)

. 

 َأمثَِلًة َكثِيَرًة َفَقاَل:
ْ
ِ كَ وَ » َوَقْد َذَكَر َلَها اإِلَماُم ابُن ِجنِّي  َأنْ  َعلِمَ ]: ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  َك ذل

 .(المزمل) [ىضَمرْ  مِنُْكمْ  َسَيُكونُ 

 

 

 



اِق  (1) بِن الَورَّ
ِ
 .(449-447ص) ِعَلُل النَّْحِو َل
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 :رِ اعِ الشَّ  ُل وْ قَ وَ 

 [ِمَن الَك ِملِ ]

 َمْرَبًعأأأأ  ُل  ُ  ْ يَ َسأأأأ  ْ  َ  ُ   َ زْ رَ الَفأأأأ  َ َعأأأأزَ 

 

 ُ َبأأأأرْ مَ   َيأأأأ    مَ َا َسأأأأ ولِ ُطأأأأبِ  رْ ِشأأأأبْ  َ  
(1)

 

 
 

 

 

 

ُد هِذِه الـَمسأَلَة بَِتْفِصيٍْل َبِديٍع َلْم ُيْسبَْق إليِه فِي كَِتابِِه الَفذِّ  َوَقْد َذَكَر الـُمبَرِّ

تِى اأْلَْفَعالِ  َباُب  َهَذا)(، َوَوَضَع فيِه َفْصاًل َوَأْسَماُه: الـُمْقَتَضِب )  َهاَمعَ  (َأنْ ) ونُ تكُ  ََل  الَّ

تِى َواأْلَْفَعالِ  ،َثقيَلةً  إَِلَّ   ةِ يلَ قِ للثَّ  ةِ لَ مَ تَ حْ مُ ـال َواأْلَْفَعالِ  ،َخِفيَفةً  إَِلَّ  َمعَها ونُ تكُ  ََل  الَّ

َنَّهُ  ؛َثقيَلةً  إَِلَّ  هُ بعدَ  ونُ تكُ  ََل ( َأنْ ) َفإِنَّ  مِ لْ اْلعِ  نَ مِ  َكانَ  َما امَّ أَ » َتْحتَُه:، َوَقاَل (ةِ يفَ فِ الخَ وَ 
ِ
 أل

ءٌ َش 
ْ
 لىعَ فَ  َت فْ فَّ َخ  َفإِنْ  (،ٌق لِ طَ نْ مُ  ادً يْ زَ  َأنْ  ُت مْ لِ عَ  دْ قَ ) :َك َقْولُ  َوَذلَِك  رَّ َواْستقَ  َت َثبَ  دْ قَ  ي

 ،دٌ يْ زَ  ومُ قُ يَ َس  هُ َأنَّ  ُتِريدُ  (،دٌ يْ زَ  ومُ قُ يَ َس  َأنْ  ُت مْ لِ عَ  دْ قَ ) :وُل قُ َوتَ  ،ارِ مَ ْض اإلِ وَ  لِ يْ قِ ثْ التَّ  إَِراَدةِ 

َنَّهُ  [ىضَمرْ  مِنُْكمْ  َسيَُكونُ  َأنْ  َعلِمَ ]: -- اهللُ  َقاَل 
ِ
 ََل  هُ َأنَّ  ىرَ تَ  َأََل  ،رَّ اْسَتقَ  دِ قَ  يءٌ َش  أل

َنَّ  (!دٌ يْ زَ  ومُ قُ يَ  َأنْ  ُت مْ لِ عَ ) ُح لُ ْص يَ 
ِ
 :نَْحوُ  ،ْت بُ ثْ يَ  لم امَ ـلِ  ونُ تكُ  إِنََّما ِفيَفةَ خَ ال( َأنْ ) أل

َنَّهُ  (؛دٍ يْ زَ  إَِلى َب ْذهَ تَ  َأنْ  َأْرُجو)وَ  (،ىَفتَ  َيا ومَ قُ تَ  َأنْ  ُت فْ ِخ )
ِ
 َما لُّ َفكُ  ،رَّ ْستَقِ يَ  لم يءٌ َش  أل

َجاءِ  نَ مِ  َكانَ   .هُ ازُ جَ مَ  َفَهَذا َواْلَخْوِف  الرَّ

تِى اأْلَْفَعاُل  اَفَأمَّ   ُوُقوعُ  اَفَأمَّ  ؛الظَّنِّ  نَ مِ  َكانَ  َفَما :ةُ يلَ قِ الثَّ وَ  اْلَخِفيَفةُ  فِيَها كُ رِ تَ ْش تَ  الَّ

  رَّ اْستَقَ  دِ قَ  هُ َأنَّ  ىلَ عَ فَ  الثَِّقيَلةِ 
  ُل وَّ األَ  رَّ اْسَتقَ  َكَما َك َظنِّ  ىفِ

 :َك َقْولُ  َوَذلَِك  ،َك مِ لْ عِ  ىفِ

اْلِعَوَض  ةِ وفَ ذُ حْ مَ ـال ىلَ عَ  َت لْ َخ دْ أَ  اَفإِذَ  (،ٌق لِ طَ نْ مُ  َأنََّك  ُت بْ ِس َح )وَ  (،ومُ قُ تَ  َأنََّك  ُت نْ نَ ظَ )
(2)

 



 ) ِسرُّ  (1)
ْ
بِن ِجنِّي

ِ
 .(2/200َصنَاَعِة اإِلعَراِب َل

َه :َوالِعَوُض َيُكوُن إِْحَدى هِذِه األَشيَاِء:  (2) ُْ يُن،  َ َح ابُِ :َقْد،  َوالثَّ لُِث:َسْوَف، َواْْلخُر: السِّ =  َوالرَّ
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 ََل  َأنَّك ُتِريدُ  (ارً يْ َخ  وَل َتقُ  ََل  َأنْ  ُت نْ نَ ظَ ) :وُل َتقُ  َوَكَذلَِك  (،ونَ ومُ قُ يَ َس  َأنْ  ُت بْ ِس َح ) :َت لْ قُ 

 .اخيرً  وُل َتقُ 

  َل َخ دَ  دْ قَ فَ  ،رَّ ْستَقِ يَ  مْ لَ  يءٌ َش  هُ َأنَّ  ىلَ عَ فَ  ُب ْص النَّ  امَّ َوأَ 
 (ُت فْ ِخ )وَ  (َرَجْوُت ) :َباِب  ىفِ

 ََل  َأنْ ]وَ  [فِْتنَةٌ  َتُكونَ  َلَ  َأنْ  َوَحِسبُوا] :َوْجَهْينِ  ىلَ عَ  ْقَرأُ تُ  اآْلَيةُ  َوَهِذه ،َمْعنىـالْ  بَِهَذا

 دَ عْ بَ  ةُ بَ اِص النَّ  اْلَخِفيَفةُ  ِت عَ قَ وْ أَ  َكَما ٌض وَ عِ  َى هِ وَ  (ََل ) دَ عْ بَ  َما َب َص تَ انْ فَ  ،[نةٌ تْ فِ  ونُ كُ تَ 

َنَّ  ؛[ةٌ رَ اقِ فَ  هبَا َل عَ فْ يُ  َأنْ  نُّ ظُ تَ ] :-- هُ َقْولُ  َوَذلَِك  ،ضٍ وَ عِ  بَِغْيرِ  (َظنَنُْت )
ِ
 َمْعنَاَها أل

  ُحُدودَ  ُيِقيَما َأنْ  انَّ ظَ  إِنْ ]: َوَكَذلَِك  رَّ ْستَقِ يَ  مْ لَ  َما ىنَ عْ مَ 
ِ
: وزُ جُ يَ  هُ َأنَّ  هِ يْ وَ بَ يْ ِس  مَ عَ َوزَ  .[اهلل

 َأنْ  َوَأَجازَ  ،يدٌ عِ بَ  َوَهَذا .هُ ِعنْدَ  قرِّ تَ ْس مُ ـالكَ  اَشْيئً  َخاَف  اذَ إِ  ،(ىَفتَ  َيا ومُ قُ تَ  ََل  َأنْ  ُت فْ ِخ )

 ِب َبا ىلَ عَ  اَجاِريً  الَقْوُل  َهَذا َوَكانَ  ا،عً َواقِ  امً لْ عِ  دْ رِ يُ  لم اإِذَ  ،(ومَ قُ تَ  َأنْ  إَِلَّ  مُ لَ عْ أَ  َما): وَل َتقُ 

َشاَرةِ  ْأي نَ مِ  ،(ىرَ أَ ): ْى أَ  ،اإْلِ  اْلَباِب  َوُجْمَلةُ  ،هُ لَ بْ قَ  َنارْ كَ ذَ  ىذِ الَّ كَ  دِ عْ اْلبُ  ىفِ  َوَهَذا الرَّ

«عِ قُّ وَ التَّ وَ  التَّْبيِينِ  نَ مِ  َلَك  ُت ْح رَ َش  َما ىلَ عَ  ورُ َتدُ 
(1)

. 

ائِِع،  َوََل  ِّ الرَّ
أدِري َبْعَد هَذا الَكالِم الَجِميِل َوالتَّفِصيِل الَبِديِع َوالتَّأِصيِل الِعْلِمي

 الَعِميِق، َماَذا َيُقوُل َصاِحُب الِجنَاَيِة َوَكيَف َيُكوُن َلْوُن َوْجِهِه؟
ِّ
 َوالتَّعلِيِل الَعقلِي

َم (:  الَكَاُب َعْن َ َ اِة الَحْصرِ )إِنَّ

ُق إَِلى َموُضوٍع آخَر َوَيُقوُل:ُثمَّ يَ  ( َوَأخواهتَا إِنَّ ( َعلى )َماأِخيًرا: إَذا َدَخَلْت )» تََطرَّ

نَا إَِذا  -باستِْثنَاِء َليَْت -َكَفْتَها َعِن الَعَمِل  َوُهنَا َنسَأُل: َما هَذا اإِلنَْجاُز الَعظِيُم؟ َوَما ُيِهمُّ



اِق  .ََل  =  .َكَما َمرَّ َمَعنَا فِي َكالِم ابِن الَورَّ

ِد ) الـُمْقَتَضُب  (1)  .(8-3/7للُمَبرِّ
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؟ َولـَِماَذا ََل نَ  ْت َأو َلم َتكفَّ ٌة َعْن )إِنََّماْعَتِرُف بأنَّ )َكفَّ ( َوََل َعاَلَقَة لَلَكفِّ إِنَّ ( ُمسَتِقلَّ

سَم َجاَء َبْعَدَها َمْرُفوًعا؟
ِ
نَّ اَل

ِ
 (.34-33ص: ) «َوالـَمكُفوِف ُهنَا، أأل

َيَخاُف أُقوُل: إِنَّ الـُمَهنِْدَس ََل َيَخاُف اهلَل َتَعاَلى فِي هِذِه األَقَواِل الَجائَِرِة، َكَما ََل 

تِي ََل َيْعِرُف َعنَْها َشْيًئا،  مِْن ُسْمَعتِِه العلِميَِّة، َوإَِلَّ َفَلم َيُكْن َيُخوُض فِي هِذِه الَقَضاَيا الَّ

 َوََل َيْرَفُع فِيَها َرْأًسا، َوََل َيْرُمُق فِْيَها َحْدًسا.

بَْت مِْن )إِنََّماإِنَّ الُعَلَماَء َلم َيُقوُلوا بَأنَّ ) ائِب، َما(، َو)إِنَّ (، ُركِّ (، إَِلَّ َبْعَد الَبْحِث الدَّ

َوالنََّظِر الثَّاقِِب، َومِْن ِخاللِِه َوَجُدوا َدلِياًل َساَدُهم َوبْرَهاًنا َقاَدُهم إَِلى هَذا الَقْوِل، 

(، إِنَّ (، َكَما َنِجُد )اأنَّمَ (، َو)َإِنََّماَفُيْمكُِن أنَّ َخيَر َدلِيٍل َعَلى ذلَِك أنَّنَا َنِجُد يف الَعَربِيَِّة )

( أيًضا، َوَكَذا فِي َمْوِضٍع أنََّما(، َيِجُب َفْتُح )َأنَّ (، َوفِي َمْوِضِع َفْتِح الَهْمَزِة مِْن)أنَّ َو)

ِة َما َذَهُبوا إليِه.إِنََّما(، َتنَْكِسُر فِي)إِنَّ َتنَْكِسُر فِيِه َهْمَزُة )  ( أيًضا، َفهَذا َوْحَدُه َكاٍف بِِصحَّ

 ،لِ مَ العَ  نِ عَ  اهَ فُّ كُ تَ فَ  ،وِف رُ الحُ  هِ هذِ  ىلَ عَ  (امَ ) ُل ُخ دْ تَ  دْ قَ وَ » َل اإِلَماُم ابُن َيِعيَش:َقا

  ملةُ الجُ  عُ قَ تَ  ،اءٍ دَ تِ ابْ  وَف رُ ُح  اهَ يْ لَ عَ  (امَ ) ولِ ُخ دُ بِ  يرُ ِص تَ وَ 
ِ
 ا،هَ دْ عَ بَ  ةُ يَّ علِ الفِ وَ  ةُ يَّ بتدائِ اَل

  اهَ نْ عَ  وُل زُ يَ وَ 
ِ
 وُ حْ نَ  َك ذلِ وَ . اهَ دَ عْ بَ  امَ يْ فِ  اُلهَ مَ عَ  ُل طُ بْ يَ  َك لِ ذَ لِ وَ  ،اءِ مَ ْس األَ بِ  اُص َص تِ ْخ اَل

 ،(نَّماأَ )وَ  ،(إنَّما) افأمَّ . (َلَعلَّما)وَ  ،(َلْيَتما)وَ  ،(َكأنَّما)وَ  ،(أنَّما)وَ  ،(إنَّما): َك لِ وْ قَ 

 اهَ رُ ِس كْ تَ وَ  ،(نَّ أَ ) هِ يْ فِ  ُح تَ فْ تَ  يذِ الَّ  عِض وْ مَ ـال يفِ  اهَ حُ تَ فْ تَ : (أنَّ )وَ  ،(إنَّ ) مُ كْ ُح  امَ ُمهُ كْ حُ فَ 

 ونُ كُ تَ  ََل وَ . (المٌ عَ  َت نْ أَ  إِّنما َحِسْبتَُك ): وُل قُ تَ فَ  ،(إنَّ ) هِ يْ فِ  رُ ِس كْ تَ  يذِ الَّ  عِ ِض وْ مَ ـال يفِ 

 نَّ ألَ  ا؛نَ هُ  اهَ  ةُ وَح تُ فْ مَ ـال عُ قَ تَ  ََل وَ . ملةٍ ُج  عُ ِض وْ مَ  هُ نَّ ألَ  ؛ةً ورَ ُس كْ مَ  َلَّ إِ  انَ هُ  اهَ  (إّنما)

«رٌ دَ ْص مَ  ةَ وَح تُ فْ مَ ـال
(1)

. 



بِن َيِعيَش ) (1)
ِ
ِل َل  .(4/521َشْرُح الـُمَفصَّ
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( فِي تأِويِل ُمْفَرٍد، َوَذَكْرَناُه أنَّ ( فِي َتأِويِل ُمْفَرٍد، َكَما )أنََّماَومِْن َجانٍِب آَخَر أنَّ )

( فِي َتأِويِل إِنََّماَسابًِقا فِي َبْحِث َكسِر الَهْمَزةِ ِعنَْد َمبَْحِث َعْقَلنَِة َقَواِعِد الَعَربِيَِّة، َو)ِ

( فِي َتأِويِل ُجْمَلٍة، َقاَل ابُن َيِعيَش فِي َبَياِن ذلَِك، َمَع ذِْكِر َمْعنَى الُجْمَلِة إِنَّ َكَما ) ُجْمَلٍة،

تِي َتْدُخُل فِيِه )  لِ مَ الجُ  يرُ قدِ تَ  اهَ يرُ دِ قْ تَ فَ  ةُ ورَ كُس مَ ـال (إنَّما) امَّ أَ فَ » (:أنََّما(، َأْو: )إِنََّماالَّ

 إِ دَ بتَ مُ ـال نَ مِ  ةُ ملَ الجُ  اهَ بعدَ  عُ يقَ وَ  ،لِ مَ العَ  نِ عَ  اهَ لَ  اّفةٌ كَ  ،(امَ )وَ  ،َك كذلِ  (إنَّ ) ْت انَ كَ  امَ كَ 

 هِ وَ . لِ اعِ الفَ وَ  لِ عْ الفِ وَ  ،رِ بَ الخَ وَ 
َ
 اإذَ فَ  ،يُل قلِ التَّ  ااهَ نَ عْ مَ وَ  ا،نَ رْ كَ ذَ  امَ  ىلَ عَ  لِ مَ العَ  ةُ وفَ فُ كْ مَ  ي

ِ وَ  ،هُ رَ مْ أَ  ُل ُتقلِّ  َت نْ أَ فَ  (َبّزازٌ  يدٌ زَ  ماإنَّ ): َت لْ قُ   ،البَزِّ  يرَ غَ  هِ يْ لَ عَ  ىعَ ُيدَّ  امَ  هُ بُ لُ ْس تَ  َك نَّ أَ  َك ذل

 ْت ادَ زَ  (إنَّما) نَّ أَ  َك ذلِ وَ . لُِّل ُتقَ  َك نَّ إِ : «اهَ لَ ُخ دْ أَ  ىتَّ َح  ُت رْ ِس  اإنَّمَ » يفِ  هِ يْ وَ بَ يْ ِس  اَل قَ  َك لِ ذَ لِ وَ 

 للشَّ  مِ كْ الحُ  اُت بَ ثْ إِ  وَ هُ وَ  ،رِ الَحْص  ىنَ عْ مَ  ايهَ فِ  ارَ َص فَ  ا،هَ يدِ أكِ تَ  ىلَ عَ  يًداأكِ تَ  (نَّ إِ )
ْ
 ءِ ي

: وُ حْ نَ  ،دٌ احِ وَ  إلهٌ  إَلَّ  اهللُ  امَ : ْي أَ  ،[دٌ احِ وَ  هٌ لَ إِ  اهللُ  إنَّما] ىنَ عْ مَ  نَّ إِ فَ  ،هِ رِ يْ غَ  نَ وْ دُ  ورِ كُ ذْ مَ ـال

ِ كَ وَ  ،[اهللُ  َلَّ إِ  إلهَ  ََل ]  وبُ أَ  اَل قَ  انَ هُ  اهَ  نْ مِ وَ  ٌر،ذِ نْ مُ  إَلَّ  َت نْ أَ  امَ : أْي ، [رٌ ُمنْذِ  َأْنَت  إِنََّما] :َك ذل

 لِ عَ 
ٍّ
 :هِ لِ وْ قَ  يفِ  ي

 [لِ يْ وِ الطَّ  نَ مِ ]

َْ   َمأأنَّ إِ   ِمْثِلأأ  وْ  َ   َنأأ َ    بِ  َسأأْح  َ  نْ َعأأ افِ ُ ُيأأ
 

 ُل اعِ فَ  هُ نَّ أَ بِ  عٍ فْ رَ  لِّ حَ مَ  يفِ  انَ هُ اه (أَنا)ـفَ  ا،نَ أَ  إَلَّ  مهِ ابِ َس ْح أَ  نْ عَ  عُ افِ دَ يُ  امَ : ادُ المرَ وَ 

 دِّ َح  ىلَ عَ  ةً دَ كِّ ؤَ مُ  ةً دَ ائِ زَ  (امَ ) َل عَ جْ تَ  نْ أَ  وزُ جُ يَ وَ . لِ عْ الفِ  يفِ  يرِ مِ الضَّ  يدُ أكِ تَ  ََل  ،(عُ افِ دَ يُ )

  مِنَ  َرْحَمةٍ  َفبَِما]وَ  ،[َبُعوَضةً  َما َمَثاًل ]: ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  يفِ  اهَ تِ ادَ يَ زِ 
ِ
 ُل طُ بْ يَ  اَل فَ  ،[َلُهمْ  لِنَْت  اهلل

 .(مٌ ائِ قَ  يًدازَ  إنَّ ): وُل قُ تَ  امَ كَ  ،(مٌ ائِ قَ  ًدايْ زَ  ماإنَّ ): وُل قُ تَ فَ  ا،هَ لُ مَ عَ 

 هِ فَ  ةُ وَح المفتُ  امَّ أَ وَ 
َ
رُ  ي  هِ وَ  ،اِت دَ المفرَ  يرَ قدِ تَ  ُتقدَّ

َ
 رِ دَ ْص مَ ـال يلِ وِ أْ تَ  يفِ  هادَ عْ بَ  امَ  عَ مَ  ي

ِ  (أنَّ ) ْت انَ كَ  امَ كَ  : ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  وُ حْ نَ  ،دِ المفرَ بِ  صُّ تَ خْ يَ  عٍ ِض وْ مَ  لِّ كُ  يف اهَ حُ تَ فْ تَ فَ  ،َك كذل
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  ُيوَحى]
َّ
 مْ لَ  امَ  عِ فْ رَ  ِضعِ وْ مَ  يفِ  نَّهاألَ  ؛انَ ههُ  (مانَّ أَ ) ُح تَ فْ تَ فَ  ،[َواِحدٌ  إَِلهٌ  إَِلُهُكمْ  َأنََّما إَِلي

 وَ . هُ لُ اعِ فَ  مَّ َس يُ 
 :رِ اعِ الشَّ  ُل وْ قَ  َك لِ ذَ  نْ مِ

 [ِ  يْ فِ الَخ  نَ مِ ]

 ُموأالأأأأ َظأأأأ لِ  بأأأأنَ  الَحأأأأ ِرَ    ْبِلأأأأ ِ 

 

  َْ  َعَليَّأأأأأأأ  النْأأأأأأأ ورَ  والنأأأأأأأ ِذرَ  ِعأأأأأأأ

 ُل َ ْ ُ أأأأأأ و  الن يأأأأأأ بَ  َ ْ ُ أأأأأأُل  َمأأأأأأ  ن   

 

أأأأأأأأأأاِح  ذا َيْ ظأأأأأأأأأأ  َ    َكِميَّأأأأأأأأأأ  الس 

 ،(أْبلِغْ )ـلِ  يانِ الثَّ  ولِ فعُ مَ ـال عِض وْ مَ  يفِ  اهَ نَّ ألَ  ؛ةً وَح تُ فْ مَ  إَلَّ  يًضاأَ  انَ ههُ  (أنَّما) ونُ كُ تَ  ََل  

 هِ فَ 
َ
«َل وْ القَ  اهذَ  هُ أْبلِغْ : ادَ رَ مُ ـال نَّ ألَ  ؛رِ دَ ْص مَ ـال عِ ِض وْ مَ  يفِ  ي

(1)
. 

 هُ دَ عْ بَ  امَ  عَ مَ  امَ هُ نْ مِ  دٍ احِ وَ  لُّ كُ  انَ كَ  نْ إِ وَ  ،(أنَّما)وَ  ،(أنَّ ) نَ يْ بَ  ُق رْ الفَ وَ » َوَقاَل أيًضا:

 ،لِ مَ العَ  نِ عَ  (امَ ) اْتهَ فَّ كَ  دْ قَ فَ  ،ةٍ لَ امِ عَ  يرُ غَ  (أنََّما)وَ  ا،هَ دَ عْ بَ  امَ يْ فِ  ةٌ لَ امِ عَ  (نَّ أَ ) نَّ أَ  ًرا،دَ ْص مَ 

 .وٌص ُص خْ مَ  المٌ كَ  ايهَ لِ يَ  انَ كَ  نْ أَ  دَ عْ بَ  مٍ اَل كَ  لُّ كُ  اهَ يْ لِ يَ  ارَ َص وَ 

 ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  ْت انَ كَ  ؛(امَ )ـبِ  ْت ُكفَّ  اإذَ  ةَ ورَ المكُس  (إنَّما) نَّ أَ ) ،(نَّماأ)وَ  (،انَّمَ إِ ) نَ يْ بَ  ُق رْ الفَ وَ 

 ْت ارَ َص فَ  وٌب،ُص نْ مَ  مٌ اْس  اهَ لَ  َق بْ يَ  مْ لَ  ،(امَ )ـبِ  ْت ُكفَّ  اذَ إِ فَ . لِ عْ الفِ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  اهَ نَّ ألَ  ى؛ُمْلغً  لٍ عْ فِ 

 .(مٌ ائِ قَ  دٌ يْ َلزَ  دُ هِ ْش أُ )وَ  ،(ٌق لِ طَ نْ مُ  ُت نْ نَ ظَ  دٌ يْ زَ ): وُ حْ نَ  ى،غَ لْ مُ ـال لِ عْ الفِ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ 

  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  ْت انَ كَ  ،ْت ُكفَّ  اإذَ  ةُ وَح تُ فْ مَ ـال (أنَّما)وَ 
ِ
 ةً دَ ائِ زَ  (امَ ) ونَ كُ تَ  نْ أَ  وزُ جُ يَ وَ . مِ ْس اَل

 رُ ائِ َس  َك لِ كذَ وَ  ،ةِ ورَ ُس كْ مَ ـال (إنَّما) يفِ  اهُ نَ رْ كَ ذَ  امَ  ىلَ عَ  اهَ دَ عْ بَ  امَ  َب ِص نْ تَ فَ  ًة،دَ كِّ ؤَ مُ 

 دٌ يْ زَ  مانَّ لكِ ): وُل قُ تَ  ،(َلَعلَّما)وَ  ،(َلْيَتما)وَ  ،(َكأنَّما)وَ  ،(َلكِنَّما): وُ حْ نَ  ،وِف رُ الحُ 

«(مٌ ائِ قَ 
(2)

. 
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ِل َل  .(523-4/522َشْرُح الـُمَفصَّ

بِن َيِعيَش ) (2)
ِ
ِل َل  .(4/524َشْرُح الـُمَفصَّ



  

225 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى  

ا(:َكَاَُب  َْ ا َعْن )َع َْ  الِع

َوفِي ِختاِم » َفَيُقوُل: -َوَقْد َجاَش َصْدُرُه َوَينِْفطُ -َيستَِمرُّ الَكاتُِب فِي الُخُصوَمِة 

الَحِديِث َعِن األحُرِف الـُمَشبََّهِة بالِفْعِل، َفإِنَُّه َيحُضُرنِي ُهنَا َتشبٌِه آَخُر أَكثُر َغَراَبًة مَِن 

( َأْو: َأَداَة َجرٍّ ( َمَثاًل ُيمكُِن َأْن َتُكوَن َحْرَف َجرٍّ )َخاَل لِفْعِل، َفَكلَِمُة )الَحْرِف الـُمَشبَِّه با

فِْعاًل َماِضًيا. ُهنَا أصَبَح التََّجاوُز أْضَخَم َوَأْعَظَم، َفِمْن أداِة الَجرِّ إَلى الِفْعِل 

اَدِة ال َة السَّ ْل َعِزيِزي الَقاِرُئ ِدقَّ . «نَُّحاِة فِي الـُمَساَواِة بيَن األََداِة َوالِفْعلِ ُمَباَشَرًة...َفَتَأمَّ

 (. 34ص: )

َع الَعَمِل َلُه، َتِجُدُه فِي الَعَربِيَِّة َكْثَرًة،  َد الَعَمِل لَِشيٍء َواِحٍد، َأو: َتنَوُّ أُقوُل: إنَّ َتَعدُّ

ِع فِي األََسالِيِب َوََل َأُظنُّ أْن َتكوَن ُهنَاَك ُلَغٌة َتخُلو َعْن هَذا، َوُهَو مِْن  ِسَماِت التََّوسُّ

 َوالتَّعبِيَرات، َوَليَْس َنْقًصا َوَعْيبًا َحتَّى ُتتََّهَم بِِه الَعَربِيَُّة.

َومِْن َجانٍِب آَخَر أُقوُل لَِجنَاِب الـُمَهنِْدِس: ُكْن ُمنِْصًفا فِي َكالمَِك َوَتْقيِْيِمَك، َفَماَذا 

َعُلوا؟ َوَماَذا َكاَن عليِهم مِْن َوْضِع اْصطاِلٍح َفأهَمُلوُه؟ وَما َكاَن َعَلى النَُّحاِة َأْن َيف

ِذي َكاَن َعليِهْم َحذُفُه َوَلم َيحذُفوُه؟ َفُهم َقْد َوَجُدوا فِي َكالِم الَعَرِب لِـ) ائُِد الَّ ( َعَداالزَّ

َة،  َمْوقَِعْيِن فِي الُجْمَلِة، َمْوقٌِع ُتَوافُِق فيِه األَْفَعاَل، َوَمْوقِعٌ  ُتوافُِق فِْيِه الُحُروَف الَجارَّ

دِ َعَمَليِْن َلَها، َوهَذا ُكلُّ َما فِي األَْمِر َفلَِماَذا ُكلُّ هِذِه الَقْسَوةِ َوالَجَفاِء بَِحيُث  َفَقاُلوا بَِتَعدُّ

 َتَكاُد َتْخُرُج مِْن ثَِيابَِك ِحْقًدا َوَغْيًظا؟.

َلُه ُعَلَماُء النَّْحِو َوََل ُيؤمَِن بِِه، َولكِْن َوأَنا أدُعو َجنَاَب الـُمَهنِْدِس َأْن يُ  َجانَِب َما َأصَّ

( 
ْ
( اسًما َواِحًدا، بَِحيُث َيْجَمُعُهَما فِي الَكالِم الَفِصيِح، َعَدابَِشْرِط أْن َيِجَد لـَمْوقَِعي

 (ادَ عَ ) امَّ َوأَ » ُد َوَقاَل:َفَمَثاًل َجاَءْت بَِما ََل ُيَشكُّ فِي َكْونَِها فِْعاًل، َكَما َذَكَرُه الـُمَبرِّ 

َ  (ادً يْ زَ  ادَ عَ  اْلَقْومُ  َجاَءنِي) :َك َقْولُ  َوَذلَِك  ؛َماهُ دَ عْ بَ  َما ُب نَْتِص يَ  نِ اَل عْ فِ  امَ هُ فَ  (اَل َخ )وَ 
ِ
 هُ نَّ أل
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امِ  ِعنْدَ  َوقعَ  (اْلَقْومُ  َجاءَ ) :َقاَل  امَّ ـلَ  (ادً يْ زَ ) مهُ َبعَض  َأنَّ  عِ السَّ
(1)

 :َأْي  ،ادً يْ زَ  ادَ عَ  :َفَقاَل  

ْستِْثنَاءِ  ىنَ عْ مَ  فِيَها (ادَ عَ ) َأنَّ  إَِلَّ  ؛هُ َتْقِديرُ  َفَهِذهِ ، ادً يْ زَ  مهُ َبعُض  زَ َجاوَ 
ِ
(، اَل َخ ) َوَكَذلَِك  ،اَل

ِ  نْ مِ  ،زَ َجاوَ  :(ادَ عَ ) َفَمْعنَى «َك نَّ زَ اوِ جَ يُ  ََل  :َأْي  (،َهَذا َك نَّ وَ دُ عْ يَ  ََل ) :َك َقْول
(2)

. 

ٍة، َكَقْولِِهم: )َوَجاءْت َحْرًفا َعَلى  (، َوالَعِجيُب أنَّ ِسْيبََوْيِه َجاَء الَقْوُم َعَدا َزْيدٍ قِلَّ

تَِها، َوََل أدِري َهْل أوزوُن َلم َيطَّلِْع عَلى َعَداَجاَنَب َحْرفِيََّة ) ( َوَلم َيْذُكْرَها أْصاًل لِقلَّ

َلَع َعَلى الكِتَاِب َوَعلَِم أنَّ ِسْيَبَوْيِه َأْغَفَل كِتاِب ِسْيَبَوْيِه َحتَّى اآلَن َوَجاَء َينَْتِقُدُه؟ َأِم: اطَّ 

ِذْكَرَها، َوَسَكَت عنُه أوزوُن؟ فاألَْمَراِن َأْحالُهَما ُمرٌّ للُمَهنِْدِس، َوكاِلُهَما َجْوٌر 

 َوَجَفاٌء.

q 

 





 .ُيْمكُِن ُهَو: )َزْيٌد( (1)

ِد ) (2)  .(4/426الـُمْقَتَضُب للمَبرِّ
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 َأْزِمَنُة اأَلْفَعاِل ِفي الَعَرِبيَ ِة

سِميَِّة، أَتى بالُجْرِم َوالِجنَاَيِة 
ِ
َبْعَد َأْن َذَكَر َصاِحُب الِجنَاَيِة َمَسائَِل َتَتعلَُّق بالُجْمَلِة اِل

َمِن فِي الَعرَ  ُل َما َبَحَثُه ُهنَا ُهَو َمسأَلُة الزَّ َف فِْيِه َعَلى الُجْمَلِة الِفْعلِيَِّة، َوأوَّ بيَِّة، َفَحرَّ

َل َوامتََرى، إِْذ َقاَل:  كَما َنْعَلُم: (األفَعاُل َحَسَب َزَمِن ُوُقوِعَها)» َوافَتَرى َوَبدَّ
َ
: َوِهي

َمِن َوُهَو أَهمُّ َما  َماٍض، َوُمَضاِرٌع َوأمٌر. وُهنَا يتَِّضُح مِْن تسِميَِة األَنواِع أنَّ َمفُهوَم الزَّ

سَم 
ِ
اَدِة النَُّحاِة، َفالِفْعُل الـُمَضاِرُع ُهَو َحَدٌث ُيميُِّز اِل  (فِْعٌل )َعِن الِفْعِل َغائٌِب ِعنَْد السَّ

سَم فِي َحَرَكاتِهِ 
ِ
ْوُه ُمَضاِرًعا ألَنَُّه ُيضاِرُع اِل َمِن الَحاِضِر َوَقْد َسمَّ َيحُدُث فِي الزَّ

(1)
، َفُهَو 

ًة َومجُزوٌم ُأخَرى،  َمَن لذلَِك َنِجُد أنَّ َمرُفوٌع َوَمنُصوٌب َمرَّ وعليِه َفالتَّسِمَيُة َتَتَجاَهُل الزَّ

َل ُسؤاٍل َيسأُلُه التَّلِميُذ، َأِو: الطَّالُِب: َما َمْعنَى فِْعِل الـُمَضاِرِع؟ َفنَُقوُل َلُه: ُهَو فِْعٌل  أوَّ

ْهِن، َوَمعَ  َمِن الَحاِضِر، َوُهنَا ُيْصبُِح أقَرَب إَلى الذِّ اَدُة النَُّحاُة  َيحُدُث فِي الزَّ ذلَِك فالسَّ

َلم ُيَغيُِّروا ُقرآَن ِسْيبََوْيِه َوأتبَاِعِه لَِيُقوُلوا فِْعًًل َحاِضًرا ِعَوًضا َعْن فِْعٍل ُمَضاِرٍع، 

يَّتَِها-َوالـُمشكَِلُة َليسْت فِي التَّسِمَيِة  ْغِم مِْن أَهمِّ َمِن  -بالرَّ َ فِي َحقيَقِة ِغيَاِب الزَّ
إنََّما ِهي

 .(35). ص: «ْن َقَواِعِد اللَُّغةِ عَ 

َر الـُمهنِدِس للَقِضيَِّة َخاطٌِئ َرأًسا، َفأدَّى بِِه هذا الَخَطُأ إَِلى ُمَغاَلَطٍة  أُقوُل: إنَّ َتَصوُّ

ِذي  لَِها إَلى آخِرَها؛ ألنَّ هَذا التَِّقسيَم الَّ َمِن مِْن أوَّ َذَكَرُه فِي َجِميِع َما َقاَلُه فِي َمْسأَلِة الزَّ

 َلُه.
ٌّ
 ِصَياِغي

ٌّ
 ليَس َتقِسيًما َزَمنِيًّا للِفْعِل، َبْل: ُهَو َتقِسيٌم بنَائِي

َمُة أُبو َحيَّاَن إَِلى ذلَِك َفَقاَل:  َِل  غِ يَ الصِّ  ىلَ إِ  رِ ظَ النَّ بِ  ةُ مَ ْس القِ  هِ وهذِ » َوَقْد أَشاَر الَعًلَّ

«انِ مَ الزَّ  ىلَ إِ  رِ ظَ النَّ بِ 
(2)

. 



ْسـَم مِـْن ُوُجـوٍه: فِـي َعـَدِد الُحـُرْوِف، َوَعـَدِد  (1)
ِ
َقاَل َشيُخنَا أُبو الَفْضِل: ُيْشبُِه الِفْعـُل الــُمَضاِرُع اِل

َكنَاِت، َوَقُبْولِِه  ْبتَِداِء، َوليَس َكَما َأْوَهَم أوزونُ الَحَرَكاِت، َوَعَدِد السَّ
ِ
 .َِلَم اِل

 .(1/67التَّْذيِْيُل َوالتَّْكِميُل فِي َشْرِح كَِتاِب التَّْسِهيِل ألَبِي َحيَّاَن ) (2)
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 َوْحَدُه َكاٍف لِنَْقِض َمَقاِل الـُمَهنِْدِس َوَنْفِضِه، َوَرْفِضِه، بَْل: َدْحِضِه. َوهَذا

فِزَياَدًة َعَلى ذلَِك َنُقوُل: َإَِذا َكاَن الـُمَهنِْدُس َباِحًثا َغْيَر ُمخاِصٍم َلَكاَن عليِه َأْن 

َباَن َعْن َزَمِن األَْفَعاِل فِي َتعِريِف الِفْعِل ُيَراِجَع كَِتاَب ِسْيَبَوْيِه َقْبَل َأْن َينَْتِقَدُه؛ ألنَُّه أ

َفُه َوَأَتى فِيِه باألَمثَِلِة بَِقْولِِه: ا َعرَّ ِه لـمَّ  مْ أَ فَ  :ُل عْ الفِ  امَّ أَ وَ » بأوَضِح الَبَياِن َوَأَتمِّ
 ْت ذَ ُأِخ  ةٌ لَ ثِ

 وَ هُ  امَ )وَ  ،(عْ قَ يَ  لموَ  ونُ يكُ  امَ ـلِ )وَ  ،(َى َض مَ  امَ ـلِ ) :ْت ُبنيَ وَ  ،اءِ مَ ْس األَ  اِث دَ ْح أَ  ظِ فْ لَ  نْ مِ 

 .(عْ طِ ينَقَ  ملَ  نٌ ائِ كَ 

 .(ُحِمدَ وَ  َث كُ مَ وَ  َسِمعِ َوَ  َذَهَب )ـفَ  :ىَض مَ  امَ  اءُ نَ بِ  امَّ أَ فَ 

 َيْقُتُل ): ارً بِ خْ مُ وَ  ،(ِرْب اْض وَ  ُتْل اقْ وَ  َهْب اذْ ): اآمِرً  َك لُ وْ قَ  هُ إنَّ فَ  عْ قَ يَ  ملَ  امَ  اءُ نَ بِ  امَّ أَ وَ 

 .(َرُب ُيْض وَ  ُيْقَتُل وَ  ُب رِ َيْض وَ  َهُب َيذْ وَ 

«َت رْ بَ ْخ أَ  اإذَ  نٌ ائِ كَ  وَ هُ وَ  عْ طِ قَ َينْ  مْ لَ  امَ  اءُ نَ بِ  َك كذلِ وَ 
(1)

. 

ًبا فِي األَْفَعاِل ِعنَْد ِسْيبََوْيِه، َفاْصطًِلُحُه َعَلى 
َمَن َلم َيُكْن َغائِ َفهَذا َواِضٌح أنَّ الزَّ

َما ُهَو َكائٌِن َلْم )، (َما َيُكوُن َوَلم َيَقعْ )، (َما َمَضى)األَْفَعاِل َخيُر َشاِهٍد َعَلى ذلَِك: 

 !(َينَْقطِعْ 

ُّ َتعِريَفُه َوَتْقِسيَمُه ُثمَّ َقاَل َعِقيَبُه ُمْعَجًبا بِِه أيََّما 
َوَقْد َنَقَل إَِماُم الَبًَلَغِة الُجْرَجانِي

 يبًارِ قَ  عُ قَ يَ  :وْ أَ  ،هِ يْ انِ دَ يُ  :وْ أَ  ،هُ نُ ازِ وَ يُ  امَ بِ  مِ ًَل الكَ  اهذَ  ىنَ عْ مَ  يفِ  ىتَ أَ  ًداَح أَ  مُ لَ عْ نَ  َِل » إِْعَجاٍب:

ِ  نَّ أَ  يًضاأَ  مِ هْ الوَ  يفِ  عُ قَ يَ  َِل وَ  ،هُ نْ مِ  «اعُ طَ تَ ْس يُ  َك ذل
(2)

. 

تِي َدلَّ عليَها َكًلُم  َوَنَقَل أُبو الَبَقاِء الُعكربِيُّ َتعِريَفُه، َوَشَرَحُه َوَبيََّن األَزمِنََة الثًَّلَثَة الَّ

ِسْيَبَوْيهِ 
(3)

. 



 .(1/12الكَِتاُب ) (1)

(2)  
ِّ
افَِيُة فِي وُجوِه اإِلعَجاِز للُجْرَجانِي َساَلُة الشَّ بِــ)َدَِلئِِل اإِلعَجـاِز(،  : (، الـُملَحَقُة 605ص) الرِّ

 .َشاكر

ــٌة ألبِــي الَبَقــاِء الُعكــربِيِّ  (3) ــْيُن َعــْن َمــَذاِهِب النَّْحــِويِّيَن الَبْصــِريِّيَن 69ص) َمَســائُِل ِخًلفِيَّ (، َوالتَّْبيِ

 .(141ص) َوالُكوفِيِّيَن ألبِي الَبَقاِء أيًضا
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ُّ َتعِريَف ِسْيبََوْيِه، َوَأْرَدَفُه بتعِريٍف آَخَر لَِبْعِض أصَحابِِه، 
 الَفاِرِسي

ٍّ
َوَقْد َنَقَل َأُبو َعلِي

«(انٍ مَ زَ وَ  ٍث دَ َح  ىلَ عَ  لَّ دَ  امَ  هُ نَّ إِ ): هِ فِ ْص وَ  يفِ  وُل يقُ  نْ مَ  انَ ابِ حَ ْص أَ  نْ مِ وَ » َفَقاَل:
(1)

. 

 
ُّ
َهيلِي هَذا التَّعِريَف أيًضا َوارَتَضاهُ  َوَنَقَل السُّ

(2)
. 

ْيَغِة ُهَو: أنَّ الُكوفِيِّيَن َيَرْوَن  َوَدلِيٌل آَخُر َعَلى أنَّ هَذا التَّقِسيَم َكاَن بالنََّظِر إَِلى الصِّ

(َوُمَضاِرعٌ ، َماضٍ )الِفْعَل قِْسَميِْن: 
(3)

ُموُه  ، َواألَْمُر ُيَصاُغ مَِن الـُمَضاِرِع، َفلِذلَِك َقسَّ

، َوَأْخَرُجوا األَْمَر مَِن التَّْقِسيِم، َوَواَفَقُهم َعليِه األَْخَفُش  َّ
التَّقِسيَم الثُّنَائِي

(4)
. 

َمُن َفإِنَُّهم َقاُلوا بَِدَِلَلِة الـَماِضي َوالَحاِضِر َوالـُمْستَقْ  ا مِْن َحيُث الزَّ َبِل َصَراَحًة، أمَّ

َوَلم ُينْكِْر َواِحٌد منُهم ذلَِك 
(5)

. 

: ارِ بَ ْخ اإلِ  نِ مَ زَ  ىلَ إِ  ةِ بَ ْس النِّ بِ  رٌ ظَ تَ نْ مُ وَ  مٌ دِّ قَ تَ مُ : ةٌ ثَ ًَل ثَ  ةُ نَ زمِ األَ وَ » َقاَل َناظُِر الَجْيِش:

 ةِ لَ َِل الدَّ  ىلَ إِ  ةٌ اَج َح  انَ لَ وَ  ،(اُل الحَ ) :وَ هُ وَ  ارِ بَ ْخ اإلِ  نُ مَ زَ وَ  ،(ُل بَ قْ تَ ْس مُ ـالوَ  ياِض مَ ـال) :امَ هُ وَ 

  قَّ تُ اْش فَ  ؛نِ يَّ عَ مُ ـال انِ مَ الزَّ  ىلَ عَ 
 ىنَ عْ مَ ـال يدُ فِ تُ  غٌ يَ ِص  يانِ عَ مَ ـال ههذِ  ىلَ عَ  ةِ الَّ الدَّ  اظِ فَ لْ األَ  نَ مِ

 ِب َس حَ بِ  اظٍ فَ لْ أَ  ةَ ثَ ًَل ثَ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  مَ زِ لَ وَ  ا،نً يَّ عَ مُ  اانً مَ زَ  َك ذلِ  عَ مَ  يدُ فِ يُ وَ . َك لْ تِ  هُ يدُ فِ تُ  يذِ الَّ 

«انِ مَ الزَّ 
(6)

. 



(1)  
ِّ
 .(56ص) الـَمَسائُِل الَعسَكِريَّاُت للَفارسي

(2)  
ِّ
َهيلِي  .(52ص) َنَتائُِج الِفَكِر للسُّ

 فِْعَل األَْمِر، َوَقْد َسـِمْعُت َشـْيَخنَا ِسـْيَبَوْيهِ  (3)
ُّ
َبِب َأْعَرَب الكَِسائِي  َقاَل َشْيُخنَا أُبو الَفْضِل: َولهَذا السَّ

 الـَمْغِرِب ِعَياًدا الَيْدِريَّ َيُقوُل:

َاكِسَاَئرررِعالك اأْلرررَ كِ َْ رررَاك ََ كَوَأْعررر

ك

كَ ررررررِْ  اكك ررررررْ َ َ ْ  ا ك ا ْه َُسَررررررِ ك َْ  َوَقرررررر

 

 

ــاَن ) (4) ــاِب التَّْســِهيِل ألَبِــي َحيَّ ــي َشــْرِح كَِت
ــْذيِْيُل َوالتَّْكِميــُل فِ ــاِب الُحــدوِد 1/67التَّ (، وَشــْرُح كِت

 
ِّ
 .(97ص) للَفاكِِهي

ــٌة ألبِــي الَبَقــاِء الُعكــربِيِّ  (5) ــْيُن َعــْن 69ص) َمَســائُِل ِخًلفِيَّ َمــَذاِهِب النَّْحــِويِّيَن الَبْصــِريِّيَن (، َوالتَّْبيِ

 .(141ص) َوالُكوفِيِّيَن ألبِي الَبَقاِء أيًضا

 .(1/171َتمِهيُد الَقَواِعِد بَِشْرِح َتْسِهيِل الَفَوائِِد لِنَاظِِر الَجْيِش ) (6)
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 َقْبَلُه:
ْ
 » َوَقاَل ابُن ِجنِّي

َ
َمـانِ  امِ َس قْ أَ بِ  َتنَْقِسمُ  ٍب ْضرُ أَ  َثًَلَثةُ  َوِهي  ،رٌ اِضـَح وَ  ،َمـاضٍ  :الزَّ

«ٌل بَ قْ تَ ْس مُ وَ 
(1)

. 

َمِن،  ـَيِغ َواألَبنَِيـِة َِل باعتَِبـاِر الـزَّ َفَعَلى هَذا َعلِْمنَا أنَّ هَذا التَّقِسيَم َتْقِسيٌم باعتَِباِر الصِّ

ــُزوِم،  ي َواللُّ كَمــا أنَّ لْْفَعــاِل َتْقِســيًماٍت باعتَِبــاَراٍت ُأْخــَرى، َكَتقِســْيِمَها باعتَِبــاِر التََّعــدِّ

ِزمِ )َحيُث َينَْقِسُم إَلى:  ي َوالًلَّ التَّـامِّ )َينَْقِسُم إَلـى:  ْقَصانِ ، َوباعتَِباِر التََّماِم َوالنُّ (الـُمَتَعدِّ

 أيًضا َتقِسـيٌم مِـْن (َوالنَّاقِصِ 
ُّ
، َوإَِلى آخِر التَّقِسيَماِت الـَموُجوَدِة، َفهَذا التَّْقِسيُم الثًَُّلثِي

َمِن َكَمـا َتقِسيَماِت الِفْعِل، َوُهَو بالنََّظِر إَِلى ِص  ْيَغِة الِفْعِل، َوإِِلَّ َفالُعَلَماُء َأَشاُروا إَِلى الـزَّ

 َنَقْلنَا َكًَلَمُهم.

َوَعَلْيِه َفإَِذا َأخَذ َواِحٌد مَِن النَّاِس َتقِسيًما مِْن هـِذِه التَّقِسـيَماِت األُْخـَرى َواعَتـَرَض 

َمِن فِيَهـا، َيُكـوُن ُمغالًِطـا فِـي كَ  ًلمِـِه، َوَجـائًِرا فِـي ُحْكِمـِه، َوَخائِنًـا فِـي بَِعَدِم وُجوِد الـزَّ

َمِن. َص للزَّ  نَِتاِجِه؛ ألنَُّه لم َيْذَهْب إَلى التَّقِسيِم الَِّذي ُخصِّ

ا َبِعيٌد ُكلَّ الُبْعِد َعْن إِدَراِك َمَباِحـِث  ابِِق َيَتَبيَُّن َلنَا أنَّ الـُمَهنِْدَس إمَّ َوهبَذا الَعْرِض السَّ

ـٍة الَعَربِيَِّة وَ  ا َظالٌِم ُمْجِحٌف فِي َحقِّ َقَواِعَدَها َوُيِريـُد إِْحـَداَث َزْعَزَعـٍة فِكِريَّ انَتَقَدَها، َوإِمَّ

 فِي الـُمجَتَمِع بِالتَّحِريِف َوالِخَياَنِة، َفَلْيَس َأَحُدُهَما بَأْفَضَل مَِن اآلَخِر.

 لِـ» ُثمَّ َقاَل الـُمَهنِْدُس:
َّ
ـابَِقِة: َمـاٍض، ُمضـاِرٌع، إنَّ التَّقِسيَم الثًُّلثِي َزَمِن األفَعـاِل السَّ

ٍق أْصًًل، َوُهَو فِي َحِقيَقِة األَمِر َيعَتِمُد َعَلى َزَمنَْيِن اْثنَـْيِن َفَقـ ؛  َأمٌر، هَو تقِسيٌم غيُر موفَّ

ًلِق؛ ، إْذ َِل ُيمكُِن َأْن َيُكـوَن لِِفْعـِل األَمـِر َزَمـٌن َعَلـى اإِلْطـ(الـَماِضي َوالَحاِضرُ )هَما: 

ألنََّك َِل َتأمُر فِي الـَماِضي َوَِل تأمُر فِي الـُمسَتْقَبِل، َوَعليِه َفإِنَّ األمَر َينَْدِرُج تحَت َزَمِن 

ِق فِي الـُمسَتْقَبلِ  َلِب َوإمَكانِيَِّة التََّحقُّ  .(36). ص: «الَحاِضِر فِي الطَّ



(1)  
ْ
بِن ِجنِّي

ِ
 .(23ص) اللَُّمُع ِل
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الــُمشكَِلُة   الَعَربيَّـِة َوَقواِعـِدَها، َولكِـنَّ أُقوُل: هَذا َما َتمَّ بَياُنُه َوإيَضاُحُه، َوَليَسـِت 

ِذي َنَسْبَت إليِه  ْخَص الَّ َل َوالشَّ َس األَوَّ ِرَك، َوبيَّنَّا أنَّ الـُمؤسِّ الـُمشكَِلَة فِي َفهِمَك َوَتَصوُّ

روا ِخًلَف َما َنَسْبَتهُ  إَِلْيِهْم َوإَِلى الَعَربيَّـِة  الِجنَاَيَة َقاَل بِِخًلِف َمَقالَِك، َوالُعَلَماُء َبْعَدُه َقرَّ

 ِحْقًدا َوَغْيًظا   َصْدِرَك َوَكأنَّ فِي َكبِِدَك َجْمًرا.

ا ِدِلَلُة  ِت الَقِرينَُة َعَلـى الــُمسَتْقَبِل، َوهـَذا َشـيٌء (األَْمرِ )أمَّ ، َفإِنََّها للَحاِل، إِِلَّ إَِذا َدلَّ

ا للَحاِل َفإِنَُّهم َذَكُروا َمـ ، أمَّ ٌّ
َع األَْمـِر الــُمَضاِرَع أيًضـا؛ ألنَّ الــُمَضاِرَع َيـُدلُّ َعَلـى َبَدِهي

 َربِّ الَعاَلِميَن، 
ِ
ابِِق، َوالَحْمُد هلل الَحاِل َوالـُمسَتْقَبِل، َوَقْد َتَبيََّن هَذا مِْن َكًلِم ِسيَبَوْيِه السَّ

ِريَق.َنسأُل اهلَل َتَعاَلى الِهَداَيَة َلنَا َولَِصاِحِب الِجنَاَيِة، َوَأرْ   َشَدُه ُرْشَدُه َوَأَناَر َلُه الطَّ

ـَدٌة، َوَلـم  َ َقِضـيٌَّة ُمَعقَّ
َمِن فِي أفَعاِل اللُّغِة العربيَّـِة ِهـي ُثمَّ َقاَل: َوالَحِقيَقُة أنَّ َقِضيََّة الزَّ

َها َوَتصنِيِفَها،  ْق أهُل اللُّغِة إْطًلًقا فِي َحلِّ  .َوِغَياِب الَعْقلِ  َوُكلُّ ذلَِك بُِحُضوِر النَّْقلِ ُيَوفَّ

ُة َمَثًًل -َوإِنَّنَا َنِجُد أزمِنََة األفَعاِل فِي َبِقيَِّة اللَُّغاِت الَعاَلِميَِّة  َأْوَضُح  -َولَتُكِن اإلنكِلِيِزيَّ

 َوَأَدقُّ مِنَْها فِي الَعَربيَِّة.

 َأَدقُّ 
َ
ــِة ِهــي ــَة اإِلنكلِيِزيَّ َغ ــوَل: اســَمُعوا إنَّ اللُّ ــَل أَحــُدُهم َويُق ــُل اآلَن َأْن َِل َينَْفِع ُنؤمِّ

، َوُهنَا أقوُل َلُه: ُعْد َواقَرأِ الفَقَرَة َثانَِيـةً (ُلغِة الُقرآِن الَكِريمِ )َوَأْوَضُح مِْن ُلَغتِنَا الَعَربيَِّة 
(1)

 

َغةِ  ْق بيَن اللُّ   .(36). ص: «َوَقَواِعِدَها َوَزَمِن َأْفَعالَِها َوَفرِّ

ُجـِل، َكيـَف َِل َيَتِقـي اهلَل َتَعـاَلى َوَِل َيَخـاُف ُسـْمَعَتُه  ُب مِْن هَذا الرَّ أُقوُل: إنَّنِي َأَتَعجَّ

ــِل هــِذِه  ــِل بِمث ــِل َوالنَّْق ــُة الَعْق ــا َعًَلَق ــاِت؟! َوَِل َأْدِري َم ــِع هــِذِه الَكلَِم ــايا؟ بَِجْم الَقَض

ـيِء  َمِن َوُهـم َلـم ُيهِمُلـوُه، َوَعلـى هـَذا الشَّ َواألَْعَجُب أنَُّه َنَسَب إَلى النَُّحـاِة إهَمـاَل الـزَّ

 َلَعِجيـٌب 
ِ
َراِح الَعْقِل، َواهلل ِذي َلم َيْفَعُلوُه ُيَحاكُِمُهم، َوَيحُكُم عليهْم ُظلًما َوَجْوًرا باطِّ الَّ

هَذا!



 .َيْعنِي: َنَعم! (1)
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َمنِ  ا َقضيَُّة الزَّ فِي اللَُّغاِت األُْخَرى َفُكلُّ ُلَغٍة فِيَها مَشاكُِل َكبِيَرٌة مِْن هَذا الَجانِـِب،  أمَّ

َُ َعَلـى  ـا لَِكثـَرِة األَزمِنَـِة الــَموُجوَدِة بَحيـُث ُتَشـوِّ ا لِنَقِص َبعِض األَزمِنَِة فِيَها، َوإِمَّ َوإِمَّ

ــتِيَعاُبَها إِِلَّ  ــْبُطَها َواس ــُه َض ــِب، َوَِل ُيمكِنُ الِ ـــُمْلَتَمِس الطَّ ــُر ال ــا َوْع ــٍة؛ ألنََّه ٍة َبالَِغ ــقَّ  بَِمَش

َغـُة  َغـاِت اللُّ َوالـُمْبَتَغى َوالـُمْرَتَقى، َوَكُؤوُد الـَمْطَلِب َوالــَمْرَكِب، َوَعَلـى َرأِس هـِذِه اللُّ

َمَن فِيَها َغيُر ُمنَْضبٍِ  بَِضَوابَِ  َدقِيَقٍة هبَذا الشَّ  ُة َفإِنَّ الزَّ ِذي ُيبـِدي أوزوُن اإِلنجليِزيَّ ْكِل الَّ

تِـي َنِجـُدَها فِـي َزَمـِن  زِدَحاَم َوالتََّشـْرُذَم الَّ
ِ
َب َواِل إعَجاَبُه بَِها، َوبالتَّالِي َلو أنَّ هَذا التََّشعُّ

ِة، ُوِجَدْت فِي الَعَربِيَِّة، َوَما َكـاَن َموًجـوًدا فِـي الَعَربيَّـِة ا َغِة اإِلنجلِيِزيَّ آلَن األَفَعاِل فِي اللُّ

َة َعَلى الَعَربيَّـِة َوَيُقـوُل: إِنَّ  ُل اإِلنجلِيِزيَّ ِة، َلَرأينَا أوزوَن ُيَفضِّ َكاَن َموجوًدا فِي اإِلنجلِيِزيَّ

َمْتُه إَِلى  ، ألنََّها َقسَّ ِة أسَهُل َوَأَدقُّ َمَن فِي اإِلنجلِيِزيَّ ا (َماٍض، َوَحاِضٍر، َوُمْسَتْقَبلٍ )الزَّ ، َأمَّ

َمْتَها إَِلى:الَعَربيَُّة ال َدُة فإِنََّها َقسَّ  ـُمَعقَّ

 :(الَبِسيُ  بأَنَواِعِه الثًَّلَثةِ )

Past Simple Tense (ي ُ ِس ي البَ اِض مَ ـال). 

Present Simple Tense (يْ ِس البَ  عُ ارِ َض مُ ـال ُ ). 

Future Simple Tense (ي ُ ِس البَ  ُل بَ قْ تَ ْس مُ ـال). 

 :(الـُمسَتِمرُّ بأَنَواِعِه الثًَّلَثةِ )

Past Continuous Tense (رُّ مِ تَ ْس مُ ـي الاِض مَ ـال). 

Presesnt Continuous Tense (رُّ مِ تَ ْس مُ ـال عُ ارِ َض مُ ـلا). 

Future Continuous Tense (رُّ مِ تَ ْس مُ ـال ُل بَ قْ تَ ْس مُ ـال). 

 :(التَّامُّ بأَنَواِعِه الثًَّلَثةِ )

Past Perfect Tense (امُّ ي التَّ اِض مَ ـال). 
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Present Perfect Tense  (امُّ التَّ  عُ ارِ َض مُ ـال). 

Future Perfect Tense (امُّ التَّ  ُل بَ قْ تَ ْس مُ ـال). 

 :(التَّامُّ الـُمسَتِمرُّ بأنَواِعِه الثًَّلَثةِ )

Past Perfect Continuous (رُّ مِ تَ ْس مُ ـال امُّ ي التَّ اِض مَ ـال). 

Present Perfect Continuous (رُّ مِ تَ ْس مُ ـال امُّ التَّ  عُ ارِ َض مُ ـال). 

Future Perfect Continuous Tense (رُّ مِ تَ ْس مُ ـال امُّ التَّ  ُل بَ قْ تَ ْس مُ ـال). 

َِل أُقوُل َشيًئا َولكِْن َتَخيَُّلوا َلو َكاَن هَذا َتقِسيَم الَعَربِيَِّة َمـاَذا َكـاَن َعـَداُء أوزوَن؟  ُهنا

ــَة، َأْم: َكــاَن َيِصــُفَها  ِة، َكَمــا َيِصــُف اإِلنجلِيِزيَّ ــِة َوالَجَمــاِل َوالُقــوَّ قَّ َهــْل َكــاَن َيِصــُفَها بالدِّ

لتَِباسِ 
ِ
رتَِياِث؟! َفًَل َشكَّ أنَّ َقْدَحُه فِي َزَمِن َأْفَعـاِل الَعَربِيَّـِة  بالتَّعِقيِد َوالُجُموِد َواِل

ِ
َواِل

رونِي بَِقْولِِهم:  ِة ُيَذكِّ  .(َعَجًبا لـَِمْن ُيؤثُِر الَعْوَراَء َعَلى الَعْينَاِء!)َوَمْدَحُه ألَْزمِنَِة اإِلْنجلِيِزيَّ

ُم َصاِحُب الِجنَاَيِة عْن ِجَهٍة ُأْخ   الِفْعُل مِْن َحيُث ُثمَّ َيَتَكلَّ
َ
َرى مِْن ِجَهاِت الِفْعِل َوِهي

ٌة، َأْو: َناقَِصٌة، َوَقْد َتمَّ ِذْكُر ذلَِك » التََّماُم َوالنَّْقُص، َوَيُقوُل: َغِة َتامَّ َفاألَفَعاُل ِعنَد أهِل اللُّ

اقِِص  . ص: «(وَأخواتَِهـا َكـاَن َوَأَخواتَِهـا، َكـادَ )بالتَّفِصيِل عنَد بحِث َمفُهوِم الِفْعـِل النَـّ

(36). 

ـًًل، َفــًَل أُقـوُل شــيًئا َبْعـَد هــَذا،  ــًًل ُمؤصَّ اُه ُمَفصَّ أُقـوُل: ُهنَــاَك َذَكْرَنـا َمــا أَتـى بـِـِه َوبيَّنَـّ

وُر َبْعـَد الظَّـًلِم، اإِلْبَهـامِ  ُل ظِـًَل  َعنْـهُ  اْنَحَسـَرْت َوالُحكُم إلـيُكْم، َوَأُظـنُّ َأنَّـُه  ، َوَجـاَء النُـّ

 
ِ
عتَِصام.  َوَعَلى اهلل

ِ
ْلنَا َوبَِحْبلِِه َيُكوُن اِل  َتَوكَّ

ِ ا اك] ََ َنكِس  [ ا

رركْتكَغرر َك َك ك ْكمهكشه كِسَحرركسه ك اكِطاررِس َككَ كْ ررسَككق 

ك

ككهكأَككْتكَحك َكوَك  ك اكِهاكِسَجككمَكْ ك َككلاكَْكِسألَككف 

 

 

q 
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 (الـَمْفُعوِل ِبِه)َمْعَنى 

 َوُسْقُم َتَصوُ ِر الـُمَهْنِدِس

ُم َعِن  َوَِل َيَزاُل َكًلُم الـمهنِدِس ُمْرَتبًِطا بالِفْعلِ  َوُيبيُِّن َلنَا َعـَدَم  (الـَمفُعوِل بهِ )َوَيَتَكلَّ

أريُد أْن ُألفَت النََّظَر ُهنَا إَلى أنَُّه َتمَّ تحِديُد الـمفُعوِل بـِه بنـاًء » َمْعِرَفتِِه بِِه َتَماًما، َوَيُقوُل:

، ولــم َيــتِمَّ َتحِديــُد (َعنَْهــاالنَّصــِب بالَفْتَحــِة، َأو: َمــا َينُــوُب )عَلــى َحَرَكــِة آخــِر الَكلَِمــِة 

 الـمفُعوِل بِه َحَسَب َعًلَقتِه بالِفْعِل َوبِوُقوِع األَخيِر عليِه.

، وهـَذا (اسًما َمنُْصوًبا)َمَثًًل ُهَو فِْعٌل َِلِزٌم ألنَُّه لم يأخْذ مفُعوًِل بِِه  (َجَلَس )َفالِفْعُل 

ِريرِ )َخَطٌأ َكبيٌر ُنبيِّنُُه فِي الـِمَثاِل التَّالِي:   .(َجَلَس أحمُد َعَلى السَّ

ـِريِر،  (أحمـد)ُنًلِحُظ أنَّ فِعَل الُجُلوِس قْد َتمَّ مِْن قَِبِل الَفاِعِل  َوَقـْد َوَقـَع َعَلـى السَّ

ِريُر ُهَو َما َتمَّ وُقوُع الِفْعِل عليِه، َفُهَو مفعوٌل بِِه، َوإِْن كاَن َمجـًروًرا، كـذلَِك  وعليِه َفالسَّ

ِريرِ )ُل: ِعنَد َما َنُقو ْفُل فِي السَّ  .(َناَم الطِّ

ـِريِر َِل فِـي َمَكـان غيـِرِه، وُهنـا نجـُد أنَّ النَُّحـاَة َجـاُ وا  ْوِم َوَقـَع فِـي السَّ فإِنَّ فِْعَل النَـّ

َقــاِن بالِفْعــِل  فِــي  (َجَلــَس )بَتعلِيــِق الَجــارِّ َوالـــَمجُروِر َفَقــاُلوا: الَجــارُّ َوالـــَمجُروُر ُمَتَعلِّ

ِل، َأْو:  الـِمَثالِ  ، فِي الـِمَثاِل الثَّانِي، َوهَذا َكًلٌم َِل َمْعنَـى َلـُه َوَِل ُيوَجـُد َلـُه أيُّ (َنامَ )األَوَّ

ْهِن.  َمدُلوٍل فِي الذِّ

سـِم 
ِ
ِزِم َوإِْن َلـم َيُقـْم بِنَْصـِب اِل ى بالِفْعِل الـًلَّ َوعليِه فإنَُّه َكَما َنَرى َِل يوَجُد َما ُيسمَّ

 .(37-36). ص: «َبْعَدهُ 

َي بـيَن ُوُقـوِع الِفْعـِل َعَلـى الــَمفُعوِل،  ا أراَد َأْن ُيَسـوِّ أُقوُل: إِنَّ الـُمهنِدَس َأخَطَأ َلـمَّ

ــْوَم َوالُجُلــوَس  ــِريِر َوَمــا َشــاَبَهُه؛ ألنَّ النَّ ــْوِم َعَلــى السَّ ــِل النَّ ــي مِْث
َوبــيَن ُوُقــوِع الِفْعــِل فِ



  

 سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  235 

ــِريِر، َأِو: )اَن ُوُقوُعَهــا فِــي َأْمكِنَتَِهــا، َأْي: َعَلــىَوغيَرُهَمــا مِــْن هــِذِه األَْفَعــاِل، َكــ السَّ

 
ِّ
ـِذي (الُكرِسي ـِريُر َظْرًفـا للــَمظُروِف الَّ ْرِف فِي الـَمظُروِف، َفَصاَر السَّ ، َوُهَو ُوُقوُع الظَّ

ـْرِب (َفْوَقـهُ )، َوَمْعنَى الوُقوِع ُهنَا َيْعنِـي: (النَّْومُ )ُهَو  ، (َزْيـدٍ )َعَلـى ، َولـيَس َكُوُقـوِع الضَّ

ْرِب َعَلْيِه، َفَمـَثًًل، َلـْو َقاَرنَّـا مَِثـاَل َأوزوَن:  َجَلـَس َأحَمـُد )َحْيُث َأْوَقَع الَفاِعُل فِْعَل الضَّ

ــِريرِ  ــٌد َأْحَمــَد َعَلــى )، بِِمَثــاٍل َيْظَهــُر فِيـِه التَّفِريــُق َجيِّــًدا، َنُقــوُل: (َعَلـى السَّ َأْجَلـَس ُمَحمَّ

ِرْيرِ  ِريُر َظْرٌف لِِفْعِل ، َففِ (السَّ ِريِر، َفالسَّ ِل َجَلَس أحَمُد َفْوَق السَّ  .(َجَلَس )ي الـِمَثاِل األَوَّ

ـِريِر  ـِذي َكـاَن َفـْوَق السَّ ًدا َأْوَقَع فِْعـَل الُجُلـوِس الَّ ا للِمَثاِل الثَّانِي َفَأُقوُل: إِنَّ ُمحمَّ أمَّ

 َعَلى َأْحَمَد!

ِة باِعِه فِي َفْهِم فالَفْرُق َبْينَُهَما بيٌِّن َبارِ  ا، بَِسَبِب قِلَّ ٌز َولكِنَّ الـُمَهنِدَس َذَهَب َبِعيًدا ِجدًّ

 الَكًلِم َوَمواقِِعِه.

ِقِهَما بالِفْعِل، َفَسيأتِي َمَعنَا فِي الَفْصِل اآلتِي  ا الَكًَلُم َعِن الَجارِّ َوالـَمجُروِر َوَتعلُّ أمَّ

 َتَعاَلى.
ِ
 بإِْذِن اهلل

 
ٍّ
ِزِم َِل َيْبَقى َلُه َمْعنًى َكَما َأْوَهَم أوزوُن، َفُهـَو َكـًلٌم َغيـُر َواقِِعـي ا َكْوُن الِفْعِل الًلَّ َوأمَّ

ُة، َوَِل َيْحَتـاُج إَلـى َتَأِويـٍل،  ِزَم َقـلَّ َأْن َتْقَتـِرَن بِـِه الُحـُروُف الَجـارَّ َأْصًًل؛ ألنَّ الِفْعَل الًلَّ

دٌ )، َأو: (َن إِْسًلُمُهمَحُس )َفِمَثاُلُه َقْوُلَك:  ، ..َوإَِلى آخـِر (َدَخَل َأْحَمدُ )، َو: (َخَرَج ُمحمَّ

ِزَمِة، َوَِل أدِري لِـَماَذا َِل َيْبَقى َلَها َمْعنًى إَِذْن؟  األْفَعاِل الًلَّ

q 
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 الَكالُم َعَلى َتَعلُ ِق الَجارِ  َوالـَمْجُروِر

َم َأوزوُن َعْن َتَعلُِّق  ْهِن، َتَكلَّ الَجـارِّ َوالــَمجُروِر َورآُه َحشـًوا، َوَِل َمَكـاَن َلـُه فِـي الـذِّ

 َوالـَمجُرورُ  الَجارُّ : َفَقاُلوا َوالـَمجُرورِ  الَجارِّ  بَتعلِيِق  َجاُ وا النَُّحاةَ  أنَّ  نجدُ  وُهنا» َفَقاَل:

َقانِ  ِل، الـِمَثالِ  فِي (َجَلَس ) بالِفْعلِ  ُمَتَعلِّ  َكـًلمٌ  َوهـَذا الثَّانِي، الـِمَثالِ  فِي ،(َنامَ ): َأوْ  األَوَّ

ْهنِ  فِي َمدُلولٍ  أيُّ  َلهُ  ُيوَجدُ  َوَِل  َلهُ  َمْعنَى َِل   .الذِّ

ى َما يوَجدُ  َِل  َنَرى َكَما فإنَّهُ  َوعليهِ  ِزمِ  بالِفْعلِ  ُيسمَّ سـمِ  بِنَْصـِب  َيُقـمْ  َلـم َوإِنْ  الـًلَّ
ِ
 اِل

.(37): ص. «َبْعَدهُ 

تِـي أُقوُل: إنَّ  ِة الَّ ، َأِو: الَجارِّ َوالـَمجُروِر بُِمَتَعلٍَّق مَِن الــَمَباِحِث الــمِهمَّ َتَعلَُّق الَجارِّ

 َفائَِدُتـُه َترِجـُع إَِلـى الــَمْعنَى، َِل إَِلـى 
ٌّ
َذَكَرَها ُعَلَمـاُء النَّْحـِو، َوُهـَو َأْصـًًل َمْبَحـٌث َعْقلِـي

تِي لِِجنَاِب  اِسيٌَّة َوُينَافُِرَها َدْوًمـا، َوَِل َأدِري  َحَرَكاِت آخِر الَكلَِمِة الَّ الـُمَهنِْدِس َمَعَها َحسَّ

.
َّ
َبَب الَواقِِعي ِه َوإِْنَكاِرِه، َليَتُه بّيَن َلنَا السَّ افُِع لَِردِّ  َما الدَّ

ـــِق الَجـــارِّ َوالــــَمجُروِر بالِفْعـــِل َأْو: بَِمـــا ُهـــَو َشـــبِيٌه بالِفْعـــلِ   َأشـــَرُع فـِــي َبَيـــاِن َتَعلُّ

اِت ) ، َأْو: َما ُهَو فِي َمْعنَى الِفْعلِ (َكالـُمشَتقَّ
(1)

 اَمـهِ قِ لُّ عَ تَ  نْ مِ  ُبدَّ  َِل » ، َكَما َقاَل ابُن ِهَشاٍم:

ءٌ  نْ كُ يَ  مْ لَ  َفإِنْ  ،َمْعنَاهُ  إَِلى ُيِشيرُ  َما :َأوْ  ،هُ هُ بِ ُيْش  بَِما َل وِّ أُ  َما :َأوْ  ،هُ هُ بِ ُيْش  َما :َأوْ  ،بِاْلِفْعلِ 
ْ
 َشي

«رَ دِّ قُ  اَمْوُجودً  اأْلَْرَبَعةِ  َهِذهِ  نْ مِ 
(2)

. 

ِة إَلى َأْقَساٍم َثًَلَثٍة: َمٍة َيِسيَرةٍ َعَلى َتقِسيِم الُحُروِف الَجارَّ ُم بُِمَقدِّ  َولكِْن قبَل ذلَِك أَتَقدَّ

: له كِ َوَّ ئمه
. ِسقا

ُّ
 َحْرُف الَجرِّ األَْصلِي

كِسثَِّنال: ْئمه
ائُِد. ِسقا  َحْرُف الَجرِّ الزَّ

: كِسثَِّساثه ْئمه
ائِِد. ِسقا بِْيُه بالزَّ  َحْرُف الَجرِّ الشَّ



 .مَِن الـَمَعالِي؟(، َيْعنِي: َبُعْدَت َعِن الـَمَعالِي َكَقْولَِك: )َأْيَن أنَت  (1)

 .(566ص) ُمْغنِي اللَّبِْيِب  (2)
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ـُق بِـِه بـيَن األَْقَسـاِم الثًَّلَثـِة، َفهـَذا  ـٍق َيَتَعلَّ ـِذي َيْحَتـاُج إَلـى ُمَتعلَّ ُل ُهَو الَّ َفالِقْسُم األَوَّ

ــِذي أُ   الَّ
ُّ
ْنِشــَئْت عليــِه، بِِخــًلِف الِقْســُم َلــْو َأَزْلَتــُه فِــي الُجْمَلــِة ِلخَتــلَّ َمْعنَاَهــا األَْصــلِي

الِقْسَمْيِن اآلخَرينِ 
(1)

 َبْعـَد إَِزاَلتِـِه، َمـَع َأنَّ وجـوَدُه َيـُدلُّ 
ُّ
، حيُث َيْبَقـى الــَمْعنَى األَْصـلِي

 َعَلى َتوكِيِد الـَمْعنَى فِي الثَّانِي، َوَعَلى َمْعنًى َجِديٍد فِي الثَّالِِث.

ـْرِف )ِه الُجمَلِة َفِفي هَذا الِقْسِم َِل ُبدَّ مِْن ِشبْ  ـٍق (الَجارِّ َوالـَمْجُروِر، َوالظَّ ، مِـْن ُمَتعلَّ

 مِـَن الُجْمَلـِة َوُيْسـِفُر َعنْـُه َتَمـاَم 
ِّ
َِللِي َيَتعلَُّق بِِه، َوهَذا الـُمَتَعلَُّق ُيْظِهـُر َتَمـاَم الــَمْعنَى الـدَّ

ْوُع، َمـَثًًل، َلـْو ُقْلـَت:  َمـاُن َوالنَـّ ، َفإِنَّـَك َِل (َخـَرَج َزْيـدٌ )اإِلْسَفاِر مِْن َحيُث الـَمَكاُن َوالزَّ

َدلَّ َعَلـى ،(مِـَن الــَمْسِجدِ )ْعِرُف َهْل َكاَن الُخُروُج مِْن َمَكـاٍن، َأْو: َزَمـاٍن، َفـإَِذا ُقْلـَت: تَ 

َحرِ )الـَمَكاِن، َوإَِذا ُقْلَت:  َماِن.(بالسَّ  ، َدلَّ َعَلى الزَّ

ارِ )َوكَذا َلْو ُقْلـَت:  ًَل َشـكَّ أنَّ َفـ (َمـَرْرُت بَِرُجـٍل مِـْن فِلِسـطِينَ )، َأْو: (َزْيـٌد فِـي الـدَّ

ارِ )َمْعنَاُه:  ، َسـَواٌء ُقْلـَت بالــُمَتَعلَِّق، َأْو: َلـم َتُقـْل، (َكائٍِن مِْن فِلسطِينَ )، (ُمسَتِقرٌّ فِي الدَّ

 وَأْنَكَر َأْن َيُكوَن هَذا الـَمْعنَى للُمَتَعلَِّق، َبْل: َنَسـَب 
ُّ
َوَقْد َسَبَق أوزوَن اْبُن َمَضاٍء الّلخِمي

.الـَمْعنَى إِ   َلى َحْرِف الَجرِّ

َوَقْد َيِصحُّ َكًلُم ابُن َمَضاٍء فِـي َبْعـِض الَجَوانِـِب َوُهـَو َسـِديٌد، َولكِـْن َِل َيخُلـو مِـْن 

َة َمَكاٌن للوُقوِف َعَلى إيَراِدِه َوُمنَاَقَشتِِه.  َمَقاٍل فِي َبعْض الَجَوانِِب، َوَليَس َثمَّ

ِق َعَلى التَّفسـيِر َوالتَّوِجيـِه، َفلَينُظـْر إَلـى ُكُتـِب التَّفسـيِر َوَمْن أراَد َتأثِيَر َمْبَحِث التََّعلُّ 

اِف َوالَبْحِر الـُمحيِ ، َوغيِرِهَما َغِة، َكالَكشَّ تِي َتْعَتنِي بَِجانِِب اللُّ الَّ
(2)

. َوَمَع هـَذا َنْعَتـِرُف 

ا َعـِن الــُمَراِد، َوهـَذا َنـَراُه َجلِيًّـا بأنَّ َبعَض الُعَلَماِء َجَعَل التََّعلَُّق َتابًِعا للــَمْعنَى َِل َكاِشـفً 

 ِعنَْد اختَِياِر الـُمَتَعلَِّق َوْقَت الِخًلِف بينَُهم فِي َتْحِديِدِه.



 .(575ص) ُمْغنِي اللَّبِْيِب  (1)

ْعِر، َوَِل سيََّما الُفَصَحاِء َوالُبَلَغاِء منُهم (2)  .َومَِن الـُمِهمِّ أيًضا الِعنَاَيُة بُِكُتِب ُشُروِح الشِّ
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ــاِر،  َفَعَلــى ــِد النَُّحــاِة الَجبَّ ــْدِم ُجْه ُر لَِه ــرِّ ــُة الَيِســيَرُة ُتَب ُكــلِّ َحــاٍل َليَســْت هــِذِه الُجِزئيَّ

ِصـيِن، َجـَزاُهُم اهلُل َعـِن اإِلسـًلِم َوالَعَربِيَّـِة   (ُلَغـِة الُقـرآِن الَكـِريمِ )َوَعَملِِهُم الــُمْتَقِن الرَّ

 َخيًرا.
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 ِإْنَكاُر َتعدِ ي

 الِفْعِل ِإَلى َمْفُعوَلْيِن َوَأْكَثَر

َ َوالثَّالَِث فِي الَعَربِيَِّة، َوَقاَل:
ا َما ُيسّموَنُه » ُثمَّ بعَد ذلَِك َجاَء لُِينْكَِر الـَمْفُعوَل الثَّانِي أمَّ

َة لِـَمفُعوَليِن، َفإِنَُّه َِل ُيْمكُِن أْن َيَقَع الِفْعُل َعَلـى َأْكَثـَر مِـْن واِحـٍد، أْي:  يَّ األَفعاَل الـُمتَعدِّ

تِي  أنَُّه ِل ُيمكُِن للِفْعِل َأْن َيأخَذ َأْكَثَر مِْن َمفُعوٍل بِِه َواِحٍد، َوتِلَك اأَلَسماُء الـَمنُصوبُة الَّ

ــا  ــِه َثانًِي َيْت َمفُعــوًِل بِ ــًرا َوغيرَهــا)ُســمِّ ــَدأ َوَخَب ــَن  (أصــُلَها ُمْبَت  ضــرٌب مِ
َ
ــا، ِهــي َأْو: ثالًِث

تِـي ارَتَبَطـْت َدائًِمـا فِـي ِذْهنِنَـا بالــَمفُعوِل بِـِه، َوَسأشـَرُح  التَّخِريَجاِت لَِحَرَكِة النَّْصِب الَّ

 .(38-37). ص: «ذلَِك باألَمثَِلِة التَّالَِيِة..

ــَن  ــَب مِ ــودِّي َأْن َأْطُل ــا، بِ ــاَء بِِهَم ــَذْيِن َج ـــِمَثاَلْيِن اللَّ ــى ال ــَم َعَل ــَل َأْن َأَتَكلَّ ــوُل: َقْب أُق

ـَة فِـي  ى َأْن ُيبـيَِّن َلنَـا الِعلَّ ي الِفْعِل إَِلى َمْفُعوَلْيِن، َونَتَمنَـّ الـُمهنِدِس َبَياَن َوْجِه امتِنَاِع َتَعدِّ

متِنَاِع؛ ألنَّنَا َِل َنَرى   ذلَِك بأًسـا َِل َعْقـًًل َوَِل ُعْرًفـا  ذلَِك لِنَعِرَف َجِميًعا
ِ
َحِقيَقَة هَذا اِل

َوَِل ُلَغًة؛ ألنَّ َوُقوَع الِفْعـِل الَواِحـِد َعَلـى َأْكَثـَر مِـَن الَواِحـِد َلـُه َأْمثَِلـٌة َكثِيـَرٌة فِـي الَواقِـِع 

نَى َأْن  ُيبـيَِّن فِيَمـا َبْعـُد، َحَتـى َنْسـَتِمَع إَِلـى َدليلِـِه َوُنَحـاوَرُه الـَمحُسوِس، َوَلْيَتُه بيََّن َوَنَتمَّ

 َعَلى ُمْقَتَضى كًلمِِه.

ٍم بِـِه،  ـْهِل َأْن ُتنْكِـَر َوَِل ُتـذِعَن لَِشـيٍء َوَتـُردَّ ُكـلَّ ُمَسـلَّ اٍت: إِنَّـُه مِـَن السَّ َوَكَما ُقلنَا َمرَّ

اقَّ ُهَو إَِقاَمُة الدَّ  عَب الشَّ ا ولكِنَّ الصَّ َفاُع عنُه، أمَّ عتَِراِض َعَلْيِه، َأِو الدِّ
ِ
لِيِل َعَلى َرأٍي َواِل

 إِطًلُق الَقْوِل ُدوَن التَّقييِد بالُبرَهاِن فُيْحِسنُُه ُكلُّ َواِحٍد مَِن النَّاِس. 

ا َقـاَل َواآلَن َنْذَهُب إَِلى مَِثالِِه فِي الـَموُضوِع، َحيُث َيضِرُب مَِثـاَلْيِن َوَِل َأدِري لَِمـاذَ 

 فِي َكًلمِِه َمَع َكوِن الـِمَثاِل اْثنَْيِن َوَلْيَس َجْمًعا، َوُهَما: (األَمثَِلة)
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: له كِ َوَّ َثِله
ْ ز ك)كِسرما كَ غا َفكخه ََ  

كِسَفقا َه ك:(َأْعَطىكأحَم

ــائًًِل: ــُق عليــِه َق ــةُ » ُيعلِّ ــَو  َوالحقيَق ــاِء ُهــَو الَفقيــُر َفُه ــُل الَعَط ــَع عليــِه فِْع ــِذي َوَق أنَّ الَّ

ِغيُف َفُهَو ليَس َمفًعوًِل بِِه َثانًِيا، َوُهَو ُيبيُِّن َنْوَع الَعَطـاِء، َوَِل َعًَلَقـَة  ا الرَّ الـَمفُعوُل بِِه. َأمَّ

 .(38). ص: «َلُه بِوُقوِعهِ 

ا ُهَو بَِصَدِد َتْسِهيِل الَعَربيَِّة َوإِْعَطائَِها إَِطـاًرا أُقوُل  ُجِل، َفَهْل َحقًّ : َعِجيٌب َأْمُر هَذا الرَّ

ى، بحيُث ُيْدِخُل فِـي الــَمفُعوِل  َعقلِيًّا؟ َأْم: ُهَو بَِصَدِد التَّعِمَيِة َوالتَّشِويِش َوَجْعلَِها ُمَعمًّ

َ أنَّـُه (الـَمفُعوُل الثَّانِي)أَْن ُيخِرَج مِنُه َما هَو فيِه بِِه َما ليَس فِيِه، َواآلَن ُيِريُد 
، َوَِل َأدِري َهْل نَِسي

 قاَل: ُيمكُِن أَْن َيُكوَن كِتابُُه كِتابًا َتعلِيِميًّا فِي البَِداَيِة، أَهكَذا َيُكوُن كِتابًا َتعلِيِميًّا؟

ا َعْن َتوِجيِهِه للِمَثاِل فأُقوُل: َهْب أنَّ هـَذا لـيَس َمفُعـوًِل بِـِه َوَِل َنتَِّفـُق َمـَع النَُّحـاِة  أمَّ

ِذي َيُكـوُن لَِبَيـاِن الِفْعـِل؟  ُق بينَُه وبيَن الـَمفُعوِل الـُمْطَلِق الَّ عَلى ذلَِك، َولكِْن كيَف ُنفرِّ

لنَُّحـاِة أليَس هَذا أيًضا لَِبَياِن الِفْعِل َوُهَو َمنُْصوٌب؟! إَِذا َلم يعَتِمْد أوزوُن َعَلـى قواِعـِد ا

 َكيَف ُيميُِّز بيَن هَذا َوَذاَك؟

َومِْن َجانٍِب آَخَر أنَّ أوزوَن لم ُيْطلِْق عَليِه ُمْصَطَلًحا َحتَّى ُننَاقَشُه فِيِه، َفُكلُّ َمـا َقاَلـُه 

ِغيـَف َجـاَء لَِبَيـاِن َنـْوِع الَعَطـاِء، فالــَمفُعوُل الثَّـانِي أيًضـا َيْحِمـُل ِصـَفَة البَ  َيـاِن ُهَو أنَّ الرَّ

ِه مَِن الَبَياِن َحتَّى ُيَعاِرَضنَا أوزوُن بَِكْونِِه ُمَبيِّنًا.  َوُيبيُِّن، َوَلْم ُنَعرِّ

ــا  ــُر َعنَْه ــَة ُيَعبَّ ــَو أنَّ هــِذِه الُجْمَل ــى أوزوَن َوُه دِّ َعَل ــرَّ ــي ال
ــُر فِ ــٌه آَخ ــاَك َوْج ــَذا ُهنَ َوَك

َرِغيـَف )َأْو:  (ى أحمـُد للَفِقيـِر َرِغيًفـاأْعَطـ)باألُسُلوِب الَعْصـِريِّ بَِشـْكٍل آَخـَر، َوُهـَو: 

َفـاٍق دوَن أيِّ َنكِيـٍر، َوهـِذِه الُجْمَلـُة َلـو ُتْرِجَمـْت إَِلـى (َرِغيًفـا)، َفـ(ُخْبزٍ  ، َمفُعـوٌل بِـِه باتِّ

ِة، َأْو: غيِرَها مَِن اللَُّغاِت، َتكوُن  ِغيُف )اإِلْنجلِيِزيَّ ْرَجْمنَاَهـا َمفُعوًِل بِِه. َفَمَثًًل َلـْو تَ  ،(الرَّ

ِة َلُقْلنَا:   إَِلى اإِلْنِجلِيِزيَّ

(Ahmad gave a loaf of bread to the poor man) 
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ِة مِْن َغيِر ِخًَلٍف. (bread)َفَكلَِمُة   َمْفُعوٌل بِِه فِي هِذِه الُجْمَلِة فِي اإِلْنِجلِيِزيَّ

ِغيِف )َوَِل َأدِري َما الَفْرُق بيَن  فِي الُجْمَلَتْيِن لَِماَذا َِل َيصُلُح لَِتُكوَن َمفُعوًِل بـِه  (الرَّ

لَْمِر َوَيُقـوُل بأنَّـُه َمفُعـوٌل بِـِه فِـي  فِي األُْوَلى، َوَيْصُلُح فِي الثَّانَِيِة؟ َوَهْل أوزوُن ُيذِعنُ 

ـِة  اللَُّغاِت األُخَرى َوَيرتُُك الثَّْرَثَرَة فِـي َحـقِّ الَعَربِيَّـِة، َأْم: َيـدُعو لَِتغييـِر َقَواِعـِد اإِلنجلِيِزيَّ

ِة عنَد أوزونَ )أيًضا  َغِة الَعبَقِرّيِة الَفذَّ  ؟!.(اللُّ

كِسثَِّنال:ك َثِله كِسَطِ)ِسرما ًحَِأظهن  ك:(ساَبكَنِجا

َوُهنا فإِنَّ فِْعَل الظَّنِّ َوَقَع َعَلى الطَّالِِب، َوَلم َيَقـْع َعَلـى َنَجاِحـِه، » ُيَعلُِّق َعليِه بَِقْولِِه:

 .(37). ص: «ُتبيُِّن َحاَل الطَّالِِب َوَتتََعلَُّق بِِه، َوَِل عًلَقَة َلَها بِِفْعِل الظَّنِّ  (نَاِجًحا)َوَكلَِمُة 

، َِل َيُجوُز بَِحاٍل، َوُهَو مَِن األَمكَِنِة (َظنَّ ): إنَّ َحْذَف الـَمْفُعوِل الثَّانِي مِْن َباِب أُقوُل 

ُد: ـــُمَبرِّ ــاَل ال ــا، َق ــُه َقْطًع ــا َحْذُف ــوُز فِيَه ــي َِل َيُج
تِ ــَذا)» الَّ ــاُب  َه ــلِ  َب ــ اْلِفْع ــى يدِّ عَ تَ مُ ـال  إَِل

 (رِ اآلَخ  ونَ دُ  َماهِ دِ َأَح  ىلَ عَ  رَ ِص تَ قْ تَ  َأنْ  َلَك  َوَلْيَس  ،نِ يْ ولَ عُ فْ مَ 

 هِ  اأْلَْفَعاُل  َك لْ َوتِ 
َ
ـكِّ  َأفَعاُل  ي  ُت نْـنَ ظَ )وَ  ،(َأَخـاكَ  ادً ْيـزَ  ُت ْمـلِ عَ ): َنْحـوُ  ؛َواْلَيِقـينِ  الشَّ

  دِ بْ عَ  َأَبا ارً كْ بَ  ُت لْ ِخ )وَ  ،(كَ َدارَ  َداِخًًل  ادً يْ زَ  ُت بْ ِس َح )وَ  ،(َمالٍ  َذا ادً يْ زَ 
ِ
 نْ مِـ َكـانَ  َوَمـا ،(اهلل

 انِ الثَّـ َمْفُعوَل ـاْلـ رَ كُ ذْ َتـ َحتَّـى (ادً يْ زَ  َظنَنُْت ): عَ نَ اْمتَ  َوإِنََّما نَّ هِ وِ حْ نَ 
َ
َنََّهـا ؛ي

ِ
 ًًل ُعـفْ أَ  ْت َليَسـ أل

 َفإِنََّمـا (ًقـاُمنَْطلِ  ادً ْيـزَ  َظنَنُْت ): َت لْ قُ  اَفإِذَ  ،رٌ بَ َوَخ  اْبتَِداءٌ  ُهوَ  إِنََّما ،كَ َغْيرِ  إَِلى مِنَْك  ْت لَ َص وَ 

 اَهـولِ عُ فْ مَ  نْ مِـ دَّ ُبـَِل  َكـَذا ،رٍ َبـَخ  نْ مِـ اءِ دَ تِـًلبْ لِ  ُبـدَّ  َِل  َفَكَمـا ى،نِـّظَ  يفِ  ٌق لِ طَ نْ مُ  دٌ يْ زَ ): َمْعنَاهُ 

َنَّهُ  ؛يانِ الثَّ 
ِ
ْبتَِداءِ  رُ بَ َخ  أل

ِ
«اِل

(1)
. 

َوهَذا َخيُر َدليٍل َعَلى أنَّ َعَمَلُه أْكَبُر مِـْن أْن َيُكـوَن لَِبَيـاِن الَحـاِل َفَقـ ؛ ألنَّ الُجْمَلـَة 

َتْسَتِقيُم بُِدوِن َبَياِن الَحاِل، َولكِْن َهْدُمَها َيُكوُن بَِحْذِف َأَحِد َأْرَكانَِهـا، َوَمـا َداَم الــَمْعنَى 
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الثَّانِي، َِل َوْجَه للَقْوِل بأنَّـُه لَِبَيـاِن الَحـاِل، َفَمـَثًًل، َلـْو ُقْلـَت:  َِل َيسَتِقيُم بُدوِن الـَمفُعولِ 

، َلم َيُكْن َكًلُمَك َمْفُهوًما َوَِل َيَزاُل الـُمخاَطُب بانتَظاِر اسـتَِماٍع إَلـى َمـا (َأُظنُّ الطَّالَِب )

 َيُدلُّ َعَلى الـَمْقُصوِد.

ا َجـاَء )الَحاُل، أْو: بَيـاُن الَحـاِل، َفكًِلُهَمـا َتسـَتِقيُم الُجْمَلـُة بِـُدونِِهَما، َكَقْولِـَك:  أمَّ

، َلـم ُتِخـلَّ الــَمْعنَى َوَِل َينَتظـُر الــُمخاَطُب (َمسُروًرا)، فَلْو َحَذْفَت: (الطَّالُِب َمسُروًرا

 َشيًئا آخَر بِِخًلِف األُْوَلى. 

 (الطَّالِـِب  َعَلـى َوَقـعَ  الظَّـنِّ  فِْعـَل  فـإِنَّ  َوُهنـا)نَّ َكًلَم ُأوزوَن هـَذا َومِْن ِجَهٍة ُأْخَرى أ

ُجوِع إَلى الــَمْعنَى  َعاُه َسابًِقا َعِن الرُّ ُب ُكلَّ َما ادَّ َخَطٌأ َكبيٌر مِْن ِجَهِة الـَمْعنَى، وهَذا ُيَكذِّ

ْفِظ َوالَحَرَكاِت؛ ألنَّ الظَّنَّ َلم َيَقْع  َعَلى الطَّالِِب مِْن ِجَهِة الـَمْعنَى، َبـْل: َوَقـَع َِل إَِلى اللَّ

َعَلى النََّجاِح؛ ألنَُّه َلم ُيَشكَّ فِي الطَّالِِب، َبْل: ُشكَّ فِي َنَجاِحِه َوَعَدِم َنَجاِحِه، َوهـَذا َمـا 

اِج فِي َبَياِن َحْذِف الـَمْفُعوِل الثَّانِي َوالثَّالِث مْن هذِ  رَّ  ِه األَبـَواِب، َفَقـاَل:َنبََّه إليِه ابُن السَّ

ـفَ  ،(ًقـالِ طَ نْ مُ  ًداْيـزَ  ُت نْـنَ ظَ ): َت ْلـقُ  اذَ إِ  ألنََّك  ى؛نَ عْ مَ ـال ةِ هَ جِ  نْ مِ  اهذَ  اَل حَ تَ اْس  امَ نَّ إِ »  كُّ الشَّ

 ) يفـِـ عَ َقــوَ  اَمــنَّ إِ 
ِ
 (ًداْيــزَ  ُت نْــنَ ظَ ): وَل ُقــتَ  نْ أَ  وزُ ُجــيَ  َِل  َك لِ ذَ لـِـفَ  ؛(دٍ ْيــزَ ) يفـِـ َِل  (ِق ًَل طـِـنْ اِل

 َِل  اوهـذَ  ،ولٍ ُعـفْ مَ  ىَلـإِ  هُ َيـدِّ عَ تُ  ًَل فَ  َت كُ ْس تَ وَ  (ُت نْ نَ ظَ ): وَل قُ تَ  أنْ  وزُ جُ يَ وَ  ،مَ ًَل الكَ  عَ طَ قْ تَ وَ 

«هِ يْ فِ  َف ًَل ِخ 
(1)

. 

ًَلِل َوالَخَياِل، َفَلـْم ُينْـتِْج َلـُه  َوبِذلَِك  َعلِْمنَا أنَّ الـُمَهنِْدَس ُيْسِرُع َخْيَلُه فِي ظًَِلِل الضَّ

َوال. ْضِمْحًلَل َوالزَّ
ِ
 إِِلَّ اِل

q 

  



اِج ) (1) رَّ بِن السَّ
ِ
 .(2/285األُُصوُل فِي النَّْحِو ِل



  

 سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  243 

 َضُروَرُة َمْعِرَفِة

 الـُمَجرَ ِد َوالـَمِزيِد ِمَن اأَلْفَعاِل

ِد َوالــَمِزيْد، َوُجرْ  ُم َعِن الِفْعِل الـُمَجرَّ ُمـُه َعَلـى الَعَربِيَّـِة َوُعَلَمائَِهـا ُثمَّ بعَد ذلَِك َيَتَكلَّ

األَْفَعـاُل الــَمِزيَدُة: » َيِزيْد، َوَلم يأِت فِي اعتَِراَضاتِِه بَِشيٍء َجِديْد، َوَيُقوُل َكَرُجٍل َعنِيـْد:

َها أصلِيًَّة، َوإَِذا َحَذْفنَا أَحَدَها َظلَّ للِفْعلِ  تِي َِل َتُكوُن أحُرُفَها ُكلُّ َ األفعاُل الَّ
َمْعنًى.  وهي

، َوُهنَا أيًضا َنِجُد أنُفَسنَا أَماَم َخْلٍ  َوُمَغاَلَطٍة وشـد وعصـر (َكَتَب )َأْصُلَها  (َكاتِب)َنْحو 

للمعَطياِت 
(1)

-َمَثًًل إِذا َحَذْفنَا منُه األلَِف الـَمِزيَدَة  (َكاتِب)والحقائِِق، َفالِفعُل الـَمِزيُد  

 (َكاتِـب)َوُهَو مَغايٌر َتَماًما فِي َمْعنَاُه للفْعِل  (َكَتَب )َنحُصُل َعَلى الِفْعِل  -َحَسَب رأيِهم

َوفِي ُكلِّ األحَواِل، فإِنَُّه ِل ُيمكِنُنَا إِسـَقاُ  أيٍّ مِـَن الُحـُروِف فِـي األفَعـاِل َسـواٌء كاَنـْت 

َدًة َأْم: مزيَدًة؛ ألنَُّه َِل َتَراُدَف فِي ُمْفَرَداِت ا ٍر إِلَعاَدِة الِفْعِل ُمجرَّ َغِة، َوَِل ُيوَجُد أيُّ ُمَبرِّ للُّ

ِد َوالِفْعـِل الــمزيِد مـَن  -َكَما َيْزُعُمونَ -إَلى َأْصلِِه  َوَلُربََّمـا َنَشـأْت فْكـَرُة الِفْعـِل الــُمَجرَّ

تِي وِضَعْت بحيُث َيْسُهُل فيَها َحْصُر الَكلِماِت للَحدِّ مِْن َكثَرتِ  َهـا بَِسـَبِب الـُمعَجَماِت الَّ

ـا اليـوَم َوَمـَع وُجـوِد الُكومبيـوَتِر ونَِتاِجـِه الَعظِـيِم فإِنَّـُه يِجـُب  ائَِدِة آنَذاَك. أمَّ التََّقنِيَِّة السَّ

 .(39). ص: «إَعاَدُة النََّظِر بتِْلَك الَمَفاِهيِم..

الــُمَهنِْدِس َوُبْعـِد َنَتائِِجـِه  أُقوُل: َِل أدِري أيَن أَبَدُأ َوبَِم ُأْنِهي َكًلمِي مِْن َكْثَرِة أوَهـامِ 

بَّاِعي بـ ُم َعْن َعِجيِب أمِرِه حيُث ُيَمثُِّل للِفْعِل الرُّ تِي  (الَكاتِِب )َعْن َواقِِع النَّْحِو؟ َأَأَتَكلَّ الَّ

ُم عْن َعـَدِم َمْعِرَفتِـِه بَِضـُروَرِة التَّ  َ اسُم الَفاِعِل، َوليَسْت بِِفْعٍل أْصًًل؟ أْم: أَتَكلَّ
فريـِق ِهي

ِد َوالـَمِزيِد مَِن األفَعاِل؟  بيَن الـُمَجرَّ

ُمـوا َعـْن َحـْذِف  (الَكاتِـَب )يا ُمَهنِْدُس إِنَّ ُعَلَماَءَنا َِل َيَرْوَن  فِْعـًًل َأْصـًًل، َحتَّـى َيَتَكلَّ

ٌة مْن   ُمشَتقَّ
َ
، وهـَذا (اَمْكُتوًبـ)، َكَمـا أنَّ اسـَم الــَمفُعوِل َيُكـوُن (َكَتَب )األَلِِف فِيَها، َفِهي
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ـْرِف،  َماِت ِعْلـِم الصَّ ُم بِِه َيْضَحُك منُه الطَّالُِب الـُمْبَتِدُئ فِي قِـَراَءِة ُمَقـدِّ ِذي أنَت َتَتَكلَّ الَّ

 َلْيَتَك َأْمَسْكَت َعْن َشيٍء َِل ُتْحِسنُُه؛ ألنَّ الِعْلَم َِل ُيَحابِي، َولَِساُن التَّاريِخ َِل َيْرَحُم.

ا لَِضروَرِة التَّ  ِد َوالـَمِزيِد فنَْكَتِفي بِنُْقَطَتْيِن:أمَّ  فِريِق بيَن الـُمَجرَّ

ــَدِة مِــَن  األُْوَلــى: ائِ ــا َعَلــى الُحــُروِف الزَّ َد مِــَن الـــَمزيِد، َوَقْفنَ ــَد َمــا َميَّْزَنــا الـــُمَجرَّ ِعنْ

ائِـَدِة، َفَمـَثًًل،  ، َلـَو َجَعْلنَـاُه (َفَعـَل )األَْفَعاِل، َومِنَْها َنِصُل إَِلى َمَعـانِي تِْلـَك الُحـُروِف الزَّ

َل ) َل )، َأْو: (َفاَعَل )، َأْو: (َفعَّ  (َفَعـَل )َأْو..، َسَتْحُصُل فِي هِذِه األَْوَزاِن َما ليَس فِـي  (َتَفعَّ

ــِة، َولكِــْن ُهنَــا َنْكَتِفــي، بِــِذْكِر  َغــِة الَعَربِيَّ مـِـَن الـــَمَعانِي، َكَمــا َســنَُذكُرُه فـِـي َخَصــائِِص اللُّ

َل ) َل » ، َكَما َذَكَرُه ابُن الَحاِجِب فِي َشافَِيتِِه، َفَقاَل:(َتَفعَّ ـَل ) ُمَطاَوَعةِ ـِلـ: َوَتَفعَّ : َنْحـوُ  (َفعَّ

ْرُتهُ  رَ  َكسَّ عَ : َنْحوُ  ؛ِف َكلُّ للتَّ وَ  .فَتَكسَّ ـدَ : َنْحوُ  َولًِِلتَِّخاِذ، .وَتَحلَّمَ  َتَشجَّ  ِب؛َولِلتََّجنُـّ .َتَوسَّ

َم،: َنْحوُ  َج وَ  َتَأثَّ رِ ـْال َولِْلَعَملِ  .َتَحرَّ ْعُتهُ : َنْحوُ  ؛ُمْهَلةٍ    ُمَتَكرِّ مَ : َومِنْهُ  ،َتَجرَّ  َوبَِمْعنَـى .َتَفهَّ

«وَتَعظَّمَ  َتَكبَّرَ : َنْحوُ  (اْسَتْفَعَل )
(1)

. 

ُل عليـَك الوُصـوَل إِلـى  الثَّانَِيُة: ِد َوَتمييـَزُه َعـِن الــَمِزيِد فِيـِه، ُيَسـهِّ أنَّ َمْعِرَفَة الـُمَجرَّ

َمْعنَاُه فِي الـَمَعاِجِم؛ ألنََّك َلو َلم َتْعِرْف أْصَل َكلَِمٍة َِل َتْسَتطِيُع إيَجاَدَهـا فِـي الــَمَعاِجِم 

ُق إَلــى الـــَمزيِد إِِلَّ عنــَد الَبْحــِث عنَهــا؛ ألنَّ الـــَمَعاِجَم َعــاَدًة َتــ َد َوَِل َتَتَطــرَّ ذُكُر الـــُمَجرَّ

ْرِف، فلِذلَِك أغَفَلُه أصَحاُب الـَمَعاِجِم َخوًفا  َيِسْيًرا؛ ألنَّ َمَردَّ هَذا التَّْميِْيِز إَلى ِعْلِم الصَّ

 مَِن التَّطِويِل.

q 
 

 



(1) ( 
ِّ
ِضي افَِيِة للرَّ  .(1/259َشْرُح الشَّ
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 َكْيَف َيُكوُن الِفْعُل َجاِمًدا؟

ًفا، َأْو: َجامِـًدا، َوَيُقـوُل:  ُثمَّ بعَد ذلَِك يأتِي إَلى َبْحِث الِفْعِل مِْن َحيـُث ُكوُنـُه ُمَتَصـرِّ

ِب مِْن ذلَِك التَّصنِيِف الَفِريِد، فكيَف يُكوُن الِفْعُل َوُهنَا ِل ُبدَّ مِ » ستِْغَراِب َوالتََّعجُّ
ِ
َن اِل

؟ َوهْل  ِْ َمِن فِي الِفْع ـِذي  (ليَس )و (عَسى)َجامًِدا؟ أيَن َمفُهوُم الزَّ مِـَن األفَعـاِل؟ َمـا الَّ

َقَواِعـِدَنا هـِذِه؟ َوَهـْل ُيْعَتَبـُر َيحُدُث فِي تِْلَك الَقَواِعِد؟! أيَن الـُمحاَكَمُة َوالــَمنطُِق فِـي 

َمِن  هَذا الَكمُّ َوالَحْشُو مَِن الَكـًلِم َقَواِعـَد َنْفَخـُر بَِهـا َوَنْفـَرُح لِـِذْكِرَها؟ أيـَن َمفُهـوُم الـزَّ

 .(40). ص: «؟ َوَهْل ُيمكُِن َأْن َتُكوَن فِْعًًل؟(ليَس )َوالَحَدِث فِي 

َمِن ليَس  ـًًل، َوَكـَذا  أُقوُل: إنَّ َمفُهوَم الزَّ ًبا فِي األَْفَعاِل الَعَربِيَِّة َكَما بيَّنَّا ذلَِك ُمَفصَّ
َغائِ

يٌَّة فِي َبْعِض األَْفَعاِل، َحيـُث ُتْشـبُِه 
ا الـُجُموُد َفهَو َحاَلٌة استِثنَائِ ُف، َأمَّ األَْصُل فيَها التََّصرُّ

َف مِْن َبْعِض الَجَوانِِب وَ  ُتْشبُِه الَحْرَف مِْن َجانٍِب، َفلِذلَِك َأَخـَذْت الفْعَل التَّامَّ الـُمَتَصرِّ

َبْعَض ِخَصاِل األَْفَعاِل َوَبْعَض ِخَصاِل الُحـُروِف، َولكِنََّهـا َأْقـَرُب إَلـى الِفْعـِل، َفلِـذلَِك 

َيْت أْفَعاًِل.  ُسمِّ

:  نْ مِـ اضٍ َمـ عـٌل فِ : َل ْيـقِ  ؟مِ ًَل الَكـ نَ مِـ (ىَسـعَ ) اَمـ: ٌل ائِـقَ  اَل قَ  نْ إِ » َقاَل ابُن األَنباِريِّ

 ُح  دْ قَ وَ  ،ُف رَّ َص تَ يَ  َِل  ةِ بَ ارَ قَ مُ ـال الِ عَ فْ أَ 
 كِ
َ
االسَّ  نِ ابْ  نِ عَ  ي  َِل  اذٌّ َشـ ٌل وْ َقـ وَ ُهـوَ  ،ٌف رْ َح  هُ نَّ أَ  ِج:رَّ

ـ اءُ تَ  هِ بِ  ُل ِص تَّ يَ  هُ نَّ أَ  ،َك ذلِ  ىلَ عَ  يُل لِ الدَّ وَ  ؛ٌل عْ فِ  هُ نَّ أَ  يُح حِ الصَّ وَ  ،هِ يْ لَ عَ  ُج رَّ عَ يُ   ،هُ ُفـلِ أَ وَ  ،يرِ مِ الضَّ

ْيُتمْ  إِنْ  َعَسـْيُتمْ  َفَهـْل ]: ىالَ َعـتَ  اهللُ  اَل َقـ ؛(واَسـعَ وَ  ا،يَ َس عَ وَ  ،ُت يْ َس عَ ): وُ حْ نَ  ؛هُ اوُ وَ وَ   ،[َتـَولَّ

ــلَ فَ  ــ هِ هــذِ  هُ ْتــلَ َخ دَ  امَّ  وا،امُ َقــوَ  ا،اَمــقَ وَ  ،ُت ْمــقُ ): وُ ْحــنَ  ؛لِ ْعــالفِ  ىَلــعَ  ُل ُخ دْ َتــ مــاكَ  رُ ائِ مَ الضَّ

ـ يِث نِ أْ التَّ  اءُ تَ  هُ قُ حَ لْ تَ  -يًضاأَ - َك لِ ذَ كَ وَ  ،ٌل عْ فِ  هُ نَّ أَ  ىلَ عَ  لَّ دَ  ،(متُ مْ قُ وَ   صُّ تَ ْخـتَ  يتِـالَّ  ةُ نَ اكِ السَّ

«ٌل عْ فِ  هُ نَّ أَ  ىلَ عَ  لَّ دَ فَ  ؛(ْت دَ عَ قَ وَ  ْت امَ قَ ): وُل قُ تَ  امَ كَ  ؛(ةُ أَ رْ مَ ـال ِت َس عَ ): وُ حْ نَ  ؛لِ عْ الفِ بِ 
(1)

. 
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فِِه َقائًًِل: ُثمَّ  ِة َعَدِم َتَصرُّ ُف َصـتَ يَ  َِل  َفلِـمَ : َل يْ قِ  نْ إِ فَ » َبَحَث َعْن ِعلَّ َ : َل ْيـقِ  ؟رَّ
ِ
 هَ بَ ْشـأَ  هُ نَّـأل

َ  ؛َف رْ الحَ 
ِ
  انَ َكـ امَّ ـَلـ هُ نَّ أل

 ،ُف رَّ َصـتَ يَ  َِل  ٌف رْ َحـ (لَّ َعـلَ )وَ  ،(لَّ َعـلَ ) هَ بَ ْشـأَ  عِ َمـالطَّ  ىنَـعْ مَ  هِ ْيـفِ

«هُ هَ بَ ْش أَ  امَ  َك لِ ذَ كَ فَ 
(1)

. 

اِق  َمـانِ  ىَلـعَ  لُّ دُ َتـ (َهـاَوَأَخَواتُ  َكـانَ ) َأَلْيَس : َل يْ قِ  َفإِنْ » :(َكانَ )فِي  َوَقاَل ابُن الَورَّ  الزَّ

ــ ْ  ــًلَّ  ،َفَق ــعِ ُج  َفَه ــمً  ِت َل ــ ا،اْس ــعَ  اهَ تِ لَ َِل دَ لِ ــعْ مَ  ىَل ــرَ  ىنً ــَِل دَ كَ  ،دٍ ُمْف ــْوم) ةِ َل ــة َي ــا (َوَلْيَل  َوَم

َمانِ  ىلَ عَ  لُّ دُ تَ  َكاَنْت  َوإِنْ  إِنََّها: َل يْ قِ  ا؟مَ هُ هَ بَ ْش أَ   ،اأْلَْفَعـالِ  َف يْ رِ ْص تَ  ْت فَ رِّ ُص  دْ قَ فَ  ،َفَق ْ  الزَّ

تِــي َعانِيمَ ـْالــ نِ َعــ اَرةُ َبــاْلعِ  َهــارِ كْ ذِ  فِــي ُض رَ الغَ َفــ َذلـِـَك  َوَمــعَ   ،إِ دَ تَ بْ مُ ـالــ رِ َبــَخ  فِــي عُ َقــتَ  الَّ

ةٌ  َكَأنََّها َفَصاَرْت  َمانِ  َمْعنىـْال َذلَِك  ىلَ عَ  َدالَّ  َكـانَ ): َت ْلـقُ  اإِذَ  َأنَّـَك  ىرَ َتـ َأَِل . َجِميًعا َوالزَّ

 ْجَعــَل تُ  َأنْ  َب َوَجــ َفلــَذلَِك  ،َمــاضٍ  زَمــانٍ  فِــي مٍ اَيــقِ  ىَلــعَ  (َكــانَ )بِـــ َت ْلــلَ دَ  ،(َقائِمــا دٌ ْيــزَ 

«اًِل عَ فْ أَ 
(2)

. 

q 
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 الَكالُم َعْن أْسَماِء اأَلْفَعاِل

، َوبـيََّن (َأْسـَماِء األَْفَعـاْل )َوَجاَر فِي َبْحـِث ، َوَخَياْل  َسْفَسَطةٍ ُثمَّ َيْمِشي َكَعاَدتِِه َوَراَء 

األَْسـَماَء أِضْف أنَّ ُهنَاَك أْسَماًء لَْْفَعاِل َتْعَمُل َعَمَل َأْفَعالَِهـا. َتَخيَّـْل َأنَّ » َقاْل:َعْجَزُه فَ 

ــا:  ــِه، َكَقولِنَ ــوًِل بِ ــاِعًًل َوَمفُع ــُذ َف ــا، َوَتأُخ ــُل َعَمَلَه ــاِل َفَتْعَم ــاَم األَْفَع ــوُم َمَق ــَك )َتُق ُدْوَن

..َفِعنَْد َما َوَجُدوا أنَّ الَقَلَم َمنُْصوًبا(الَقَلمَ 
(1)

اسَم  (ُدوَنَك )َلم َيِجُدوا َحًلًّ ِسَوى اعتَِباِر  

. وهَكـَذا عـاَدِت التَّخِريَجـاُت َوَعـاَدْت َحَرَكـُة اَكلَِمـِة (َأْنـَت )فِْعٍل بَِمْعنَـى ُخـْذ، َفاِعُلـُه 

َولَِتْجَعَلنَـا َنَتَخـبَُّ  فِـي ُمْسـَتنَْقٍع لُِتَسْيطَِر َعَلى الَفْهِم َوَعَلى الـَمفُهوِم  (الَفْتَحُة فِي الَقَلمِ )

َطِة، َفنُوِجُد َما َِل ُيوَجُد َوَنْبَتكُِر َما َِل ُيْعَرُف َوُنَراِوُح فِـي الــَمَكاِن مَِن التَّنَاُقِض َوالـُمَغالَ 

 .(40). ص: «َأَماَم َلْعنَِة َحَرَكِة َأَواِخِر الَكلَِماِت 

 فِـي اقتَِضـاِء الــَمرُفوعِ )أُقوُل: إنَّ فِي الَعَربِيَِّة َشيًئا َيْعَمُل َعَمَل الِفْعِل َمعنًى َوإِْعراًبـا 

عتَِراِف بِِه َواإِلذَعاِن َلُه؛ (َوالـَمنُْصوِب 
ِ
، َوإِْن َكاَن فِي الَحِقيَقِة ليَس بِِفْعٍل، فًَل ُبدَّ مَِن اِل

ألنَّ الَكًلَم الَفِصيَح ُمْكثٌِر منُه، َوالُقرآُن الَكِريُم أيًضا اسـَتْخَدَمُه، َكَمـا ُتوَجـُد فِـي َقْولِـِه 

ـــــــــــاَلى   ڻ ڻ ڻ   ڻ ںں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ } :(ُأّف )َتَع

 .(اإلسراء) { ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ

  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ }فِي َقْولِِه:  (َوْيل)َمَع  (ُأّف )وَ 

 { ڭ  ڭ ۓ    ۓ ے ے  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
 .(األحقاف)

ـــت)وَ  ـــِه:  (َهْي ـــي َقْولِ  ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }فِ

 .(يوسف) { ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ  ٿٹ ٿ ٿ  ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ



ــَم ) (1) ــُدوا الَقَل ــوَل: َوَج ــُب َأْن َتق ــوًباَيِج ــْذِف )َمنُص ــَم أنَّ (، بَِح ــُدوا َأنَّ الَقَل ــوَل: َوَج (، َأْو: َأْن َتُق

 .(َمنْصوٌب )
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 .(المؤمنون) { ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ ڭ}فِي َقْولِِه َتَعاَلى:  (َهْيَهات)وَ 

غيَرَها مِْن أسَماِء األْفَعاِل فِـي آَيـاٍت ُأَخـَر مِـَن الُقـرآِن الَكـِريِم، َوَجـاَءْت فِـي  َوَنِجدُ 

َغِة َوالنَّْحِو. َهاِت ُكُتِب اللُّ ُجوُع إَلى ُأمَّ ْعِر أيًضا َكثِيًرا، ُيمكُِن الرُّ  َفِصيِح الشِّ

ِه، َوَقد َكاَن َبعـُض الُعَلَمـاِء َوهَذا َواقٌِع َِل َمَفرَّ مِنُْه إِْن َأْسَميَتُه اسَم فِْعٍل، َأوْ  : َلم ُتَسمِّ

َمْخَشِريِّ َمَثًًل  َنَعَتُه بأسَماِء األَْخَباِر َبَدًِل مَِن األَْفَعاِل َكالزَّ
(1)

. 

 اهَ يْ فِ  رُ هَ َتظْ  َِل  لِ عْ للفِ  اءٌ مَ َأْس  َى هِ  ىتِ الَّ  وَف رُ الحُ  هِ هذِ  نَّ أَ  مْ لَ اعْ وَ » َقاَل ِسْيَبَوْيِه فِي َبَيانِِه:

 لِ ْعـالفِ  نَ مِـ ُأِخـَذْت  ىتِـالَّ  ةِ َلـاألَمثِ  ىَلـعَ  ْت َسـيْ لَ وَ  اٌء،مَ ْسـأَ  اَهـنَّ أَ  َك ذلِـوَ  ،رِ مَ ْض مُ ـال ةُ مَ ًَل عَ 

 يفِـ انِ رَ مَ ْض مُ  ىَّ المنهِ وَ  ورَ المأمُ  نَّ لكِ وَ  ،مَِك وْ يَ  ىفِ وَ  ُيْسَتْقَبُل  امَ يْ فِ وَ  ىَض مَ  امَ يْ فِ  ِث ادِ الحَ 

َ  ؛هِ بِـ َأْوَلـى اانَ كَ وَ  ىِ هْ النَّ وَ  رِ مْ األَ  ىفِ  اهذَ  ُل ْص أَ  نْ مَ  كانَ  امَ نَّ إِ وَ . ةِ يَّ النِّ 
ِ
 ِلَّ إِ  انِ وَنـيكُ  َِل  اَمـهُ نَّ أل

«لِ عْ الفِ  ماءُ َأْس  َى هِ وَ ، هِ يْ لَ عَ  َب لَ َأغْ  ًًل عْ فِ  ِلَّ إِ  ونُ يكُ  َِل  ىذِ الَّ  عُ ِض وْ مَ ـال انَ كَ فَ  ،لٍ عْ فِ بِ 
(2)

. 

ُّ إَِلى أنَّـُه َأْمـٌر 
ِضي ـَة َتْسـِمَيتَِها بأْسـَماِء األَْفَعـاِل َوَقْد َأَشاَر الرَّ ، َكَمـا بـيََّن ِعلَّ اجتَِهـاِديٌّ

 عَ َمـ الٍ فَعـأَ بِ  ْت َسـيْ لَ  اَهـالَ ثَ مْ أَ وَ  اِت َمـلِ الكَ  هِ هـذِ  إنَّ : واالُ َقـ نْ أَ  ىَلـعَ  مْ هُ لَ مَ َح  يذِ الَّ وَ » َفَقاَل:

 انِ عَ مَ  اهَ تِ يَ دِ أْ تَ 
َ
 ظِ فْ لَ  رٌ مْ أَ ): الِ عَ فْ األَ  ي

ٌّ
 َِل  اَهـنَّ أَ وَ  ،الِ َعـفْ األَ  غِ يَ ِص لِ  ةٌ فَ الِ خَ مُ  اهَ غَ يَ ِص  نَّ أَ  وَ هُ وَ  ،(ي

 اهَ ِض عْ بَ  نِ وْ كَ  رُ اهِ ظَ وَ  ،ضٍ عْ بَ  يفِ  ينُ وِ نْ التَّ وَ  ا،هَ ِض عْ بَ  ىلَ عَ  مُ الًلَّ  ُل ُخ دْ تَ وَ  ا،هَ فَ رُّ َص تَ  ُف رَّ َص تَ تَ 

«اورً رُ جْ مَ وَ  اارًّ َج  اهَ ِض عْ بَ وَ  ا،فً رْ ظَ 
(3)

. 

q 
  



ُل فِي صنَعِة اإِلعَراِب  (1)  .(193ص) الـُمفصَّ

 .(1/242الكَِتاُب ) (2)

 .(84-3/83الَكافَِيِة )َشرُح  (3)
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 ِجَناَيُة الـُمَهْنِدِس

 !(التَ َعجُ ِب)َعَلى ُأسُلوِب 

ُثــمَّ َوَصــَل الـــُمَهنِْدُس ِإَلــى َبْحــٍث آَخــَر َوَجنَــى َعَلــى الِعْلــِم ِجنَاَيــًة َِل َيْمُحوَهــا إِِلَّ 

ـِة، َفَقـاَل: لَّ عتِـَراُف بالزَّ
ِ
ـاِدُق َواِل ُجوُع َوالنََّدُم الصَّ ُث َعـِن األَْفَعـاِل » الرُّ َوَمـا ُدمنَـا نَتَحـدَّ

ـِب. َنَعـْم  (َِلِحْظ ذلَِك الـُمْصَطَلَح الَبِشَع فِْعل َجامد)الَجامَِدِة  ُر أفَعاَل التََّعجُّ َفإِنَّنَا َنَتَذكَّ

ـ ـَب إِِلَّ بِإِْحـَدى الصِّ َغـِة َأْن َنَتَعجَّ ِب، َفًل َيِحقُّ َلنَـا ِعنْـَد أهـِل اللُّ َمـا )ْيَغَتْيِن: أفَعاُل التََّعجُّ

ْل. (َأْفِعْل بِِه!)، وَ (َأْفَعَلُه!  َفَتَأمَّ

ُب َعَلْيَك َأْن َتُقوَل:  ، َأْو: (َما َأْجَمَل الَبْيَت!)إِنََّك إَِذا َشاَهْدَت َبيًتا َجِميًًل َفإِنَُّه َيَتَوجَّ

ـُة؟ َومَ (َأْجِمْل بالَبْيـِت!) َغِويَّ ـُة اللُّ يْكَتاتوِريَّ َغـِة . َمـا هـِذِه الدِّ َتـْدُخُل َتـى َكانـْت َقَواِعـُد اللُّ

ـُب َوَكْيـَف َنْهـَوى َوَكْيـَف َنْعَشـُق األَشـَياءَ  َمنَا َكيَف َنَتَعجَّ َة لُِتَعلِّ ؟ َأَِل األََحاِسيَس الَبَشِريَّ

نَّـُه ! َأْم: أَ (َيا َلطِيُف ُشو حلـو َهالبيـت)! َأْو: (َيا لَجَماِل الَبْيِت َمَثًًل )َيِحقُّ لِي َأْن أُقوَل: 

ُب َأهُل ُقَرْيٍش َوُمَضـَر؟ أَِل َيِحـقُّ لِـي َأْن ُأَعبِّـَر َعـْن  َب َكَما َيَتَعجَّ َّ َأْن َأَتَعجَّ
ُب علي َيَتَوجَّ

تِي الـُمَعاِصِريَن؟  .(41-40). ص: «َمَشاِعِري باألُسُلوِب الَِّذي ُيْعِجبُنِي َوُيْعِجُب أَفراَد ُأمَّ

ًبا َواسـتِعَظاًما لِــَما َأْوَقـَع فِيـه الــُمَهنِدُس أُقوُل  : َيعجُز لَساُن الـَمرِء َعِن الَكًلِم َتَعجُّ

ــِل  ــاَرًة، َوالتََّحاُم ْلــِم واإِلْجَحــاِف َت ــَن الظُّ ــِة َواألُْخــَرى مِ َنْفَســُه، َوُيوقِِعَهــا فيــِه بــيَن الَفْينَ

ُعُهَما؟ َوَكيَف َيْلَعُب َوالَتَجاُهِل َتاَرًة ُأْخَرى، َوَِل َأْدِري كيَف  َيْلَعُب بِِدينِِه َوُمْعَتَقِدِه َوُيَرقِّ

َقَها، َحْيـُث َِل َأْصـَل َلَهـا؟ َوَكْيـَف  َفٍة ُمَزْخَرَفٍة َلفَّ ِج مَِن النَّاِس بَِكلَِماٍت ُمَزيَّ ذَّ بُِعُقوِل السُّ

ْرُد َعَلى الُعَلَماِء َواللُّغَ  فتَِراُء الصَّ
ِ
 ِة؟َيسُهُل عليِه هَذا اِل

 ِصــْيَغَتْيِن، َوُهَمــا 
ِّ
ــِب الِقَياِســي ــُم الـــُمَهنِْدُس أنَّ النَُّحــاَة َذَكــُروا للتََّعجُّ ــا )أَفــًَل َيْعَل َم

 (َأْفِعْل بِهِ )، وَ (َأْفَعَلُه!
ِّ
ا َغيُر الِقَياِسي  )، َأمَّ

ُّ
َماِعي ، َفًَل َحدَّ َلـُه َوَِل َيْعَتِريـِه َقـاُنوٌن َوَِل (السَّ
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ـْيَغَتْيِن َعَلـى َأنَُّهَمـا َأْشـَيُع َوَأْقـَيُس َوَلـيَس مِـْن َبـاِب الَحْصـِر َيعُلوُه قَِيـاٌس،  َوَذَكـُروا الصِّ

 َوالَقْصِر َعَلْيِهَما، َوإِْنَكاِر ِسَواُهَما.

:
ُّ
ـاطِبِي ـيَغتَ  نِ يْ اتَ َهـ يفِـ الَحْصـرُ وَ » وهَذا َكَمـا َقاَلـُه الشَّ  مِ ًَل َكـ يفِـ نَّ إِ َفـ ؛ٌل اطِـبَ  نِ يْ الصِّ

ِب عَ التَّ  ىنَ عْ مَ  نْ مِ  يِض َتْقتَ  ةً يرَ ثِ كَ  اِصَيغً  ِب رَ العَ  «(بِهِ  َأْفِعْل وَ  ،َأْفَعَلهُ  امَ ) هِ يْ ِض َيْقتَ  امَ  جُّ
(1)

. 

 كَ  اظٌ فَ لْ أَ  ِب جُّ عَ للتَّ » َوَقاَل ابُن َمالٍِك َقْبَلُه:
 )ـ:كَ  اهَ لَ  ُب وَّ بَ يُ  َِل  ةٌ رَ يثِ

«(َت نْ أَ  لهِ لِ
(2)

. 

 
ِّ
ــي ــْوَل النَّبِ ــَر َق ــا َذَك ــَرَة: ،-- َومِنَْه ــي ُهَرْي ــْبَحانَ » ألَبِ   ُس

ِ
ــا اهلل ــا َي ــرٍّ  َأَب  إِنَّ  ِه

«َينُْجُس  ِلَ  الُمْؤمِنَ 
(3)

. 

 يفِـ ونَ يُّـوِ حْ النَّ  اَهـلَ  ُض رَّ َعـتَ يَ  َِل  ةٌ يـرَ ثِ كَ  اظٌ َفـلْ أَ  ِب جُّ عَ للتَّ » :(َشْرِح التَّْسِهيلِ )َوَقاَل فِي 

«ِب جُّ عَ التَّ  اِب بَ 
(4)

. 

 َغالًِبــا، َوَلــْم َيُروُمــوا إَِلــى اْستِْقَصــاِء َغْيــِر  َوهــَذا. ألنَُّهــم
ِّ
َعمــُدوا إَِلــى ِذْكــِر الِقَياِســي

 مِنَْها.
ِّ
 الِقَياِسي



(1) ( 
ِّ
اطِبِي افَِيُة للشَّ  ِصـْيَغًة ُأْخـَرى ) .(4/434الـَمَقاِصُد الشَّ

ُّ
ـاطِبِي (، َكَقْولِـِه َتَعـاَلى: َفُعـَل َوَذَكَر الشَّ

 .]َكُبَرْت َكلَِمًة َتْخُرُج مِْن َأْفَواِهِهم[

بِن َمالٍِك ) (2)
ِ
افَِيِة الَكافَِيِة ِل  .(2/1076َشْرُح الشَّ

ــِة ) (3) ــافَِيِة الَكافَِي ــْرُح الشَّ ــاِريُّ ) .(2/1076َش ــْيَخاِن: الُبَخ ــِديُث َرَواُه الشَّ ــَرْقِم: 1/65َوالَح (، بِ

 .(371(، بَِرْقِم: )1/282(، َوُمسلٌِم )285)

بِن َمالِـٍك ) (4)
ِ
ـْرِح إِ  .(3/30َشْرُح التَّسِهيِل ِل َلـى ابـِن َمالِـٍك، َوَقـْد َأْنَكـَر َبْعـُض الُعَلَمـاِء نِْسـَبَة الشَّ

ـُه، َفَقـاَل:  َّ َذَهَب إَِلـى أنَّـُه َكَتَبـُه َوَلـْم ُيتِمَّ
يوطِي ـا َشـْرُح التَّْسـِهيِل، َفَقـْد »َوَنَسُبوُه إَِلى اْبنِه، َولكِنَّ السُّ َوَأمَّ

َل َعَلْيِه َوَلُدهُ  ، َوَكمَّ ِّ
(، ُثـمَّ 1/134ُر: )ُبْغَيـُة الوَعـاِة( )ُينَْظـ .«َوَصَل فِيِه إَِلى َباِب َمَصاِدِر اْلِفْعِل الثًَُّلثِي

َلهُ  َفِديُّ َأنَُّه َكمَّ ًلُح الصَّ   .َقاَل: َوَذَكَر الصَّ
ِّ
ـافِِعي يِن َأبِي َبْكِر ْبِن َيْعُقـوَب الشَّ َوَكاَن َكامًًِل ِعنَْد ِشَهاِب الدِّ

ا َماَت اْلُمَصنُِّف، َظنَّ َأنَُّهْم ُيْجلُِسوَنُه َمكَ  َم لَِذلَِك، َفَأَخَذ َتْلِميِذِه، َفَلمَّ ا َخَرَجْت َعنُْه اْلَوظِيَفُة َتَألَّ اَنُه، َفَلمَّ

اسِ  ْرُح َمْخُروًما َبْيَن َأْظُهـِر النَـّ  الشَّ
َ
َه لِْلَيَمِن َغَضًبا َعَلى َأْهِل ِدَمْشَق، َوَبِقي ْرَح َمَعُه، َوَتَوجَّ  فِـي َهـِذِه الشَّ

َفِدي فِي الَوافِي بالَوَفَياِت ) .«اْلبًَِلدِ  اغورّي النَّْحِوّي(10/167ُينَْظُر إَلى َكًلِم الصَّ  .(، َتْرَجَمة: )الشَّ
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َل  ْوَع األَوَّ  )َعدَّ َأُبو َحيَّاَن ِعَباَراٍت َكثِيـَرًة، ِعنْـَد َمـا َذَكـَر النَـّ
َّ
، ُثـمَّ َشـَرَع فِـي (الِقَياِسـي

ْب  مْ َلـ يـرُ ِخ األَ  اهـذَ » سَتْخَدَمْتُه الَعَرُب فِي َكًلمَِهـا، َفَقـاَل:النَّْوِع الثَّانِي َوُهَو َما ا  هُ َلـ ُيَبـوَّ

  ُب جُّ عَ التَّ وَ  ،وِ حْ النَّ  يفِ  اٌب بَ 
 انَ حَ ُسـبْ ): اَهـنْ مِ  ،ةٌ يرَ ثِ كَ  اظٌ فَ لْ أَ  َك ذلِ وَ  ،ةٍ ينَ رِ قَ بِ  :وْ أَ  ،ٍف ُعرْ بِ  هِ يْ فِ

 
ِ
  انَ حَ ُسبْ )وَ  ،(!اهللُ  ِلَّ إِ  لهَ إِ  َِل )وَ  ،(!اهلل

ِ
يِّمـاأَ  لٍ ُجـرَ بِ  ُت رْ رَ َمـ)وَ  ،(!وُهـْن مَ  اهلل

(1)
 ،(!لٍ ُجـرَ  

ــزَ )وَ  ــ دٌ ْي ــزَ  اَم ــمِ وَ  ،(!دٌ ْي ــارِ القَ ] :هُ نْ ــ ةُ َع ــارِ القَ  اَم ــالحَ ] ،[ةُ َع ــ ةُ اقَّ ــالحَ  اَم ــ)وَ  ،[ةُ اقَّ هِ َوْيُلمِّ
(2)

 

هُ  لِلِه)وَ  ،(!ًًل َرُج   انَ حَ ُسبْ )وَ  ،(!ًًل ُج رَ  دٍ يْ زَ بِ  اكَ فَ كَ )وَ  ،(!ًساارِ فَ  هِ بِ  ُبَك َحْس )وَ  ،(!ًساارِ فَ  َدرُّ

 
ِ
ــرَ  اهلل ــوَ  ،(!ًًل ُج ــدْ  نْ أَ  َك َل ــنْ » َل ِخ ُت ــ «مِ ــبَ رْ األَ  هِ هــذِ  يفِ ــظَ العَ )وَ  ،ةِ َع ــهِ  ةُ َم ــنْ  لِلِ  ،(!َربٍّ  مِ

هُ  لِلِـه)وَ . (ًدايْ زَ ) عفَ رْ تَ فَ  ،اءِ البَ  ُف ذْ َح  وزُ جُ يَ وَ  ،(!ًساارِ فَ  دٍ يْ زَ بِ  ُبَك َحْس )وَ   اْعَجُبـوا)وَ  ،(!َدرُّ

 ،(!َصَلًفاوَ  َكَرًما)وَ  ،(!ًرامَ قَ  ةِ لَ يْ اللَّ كَ وَ  ،(!ًًل ُج رَ  مِ وْ اليَ كَ )وَ  ،(!لٍ ُج رَ  نْ مِ )وَ  ،(!ًًل ُج رَ  يدٍ زَ لِ 

وَ  ايَ )وَ  ،(!اءِ لِلمَ  ايَ )وَ   َك َلـ اَيـ)وَ  ،(!ةٍ َلـيْ لَ  مِنْ  اَبهَ طيْ  ايَ )وَ  ،(!ًًل ُج رَ  ُحْسنَهُ  ايَ )وَ  ،(!ياهِ لِلدَّ

 «مِـنْ » ُف ذْ َحـ وزُ ُجـيَ  َِل وَ  ،(!لٍ ُجـرَ  نْ مِـ َت نْ أَ  امَ )وَ  ،(!مُ الِ َلعَ  لٍ ُج رَ  مِنْ  َك نَّ إِ )وَ  ،(!ًساارِ فَ 

«(!مُ الِ َلعَ  لٍ ُج رَ  مِنْ  َك إنَّ ): َك لِ وْ قَ  يفِ 
(3)

 . 

  نَ َتْكُفــُروْ  َكْيــَف ]: وُ ْحــنَ  ،ةٌ يــرَ ثِ كَ  اٌت ارَ َبــعِ  هُ َلــ» َوَقــاَل ابــُن ِهَشــاٍم:
ِ
 َأْمَواًتــا َوُكنْــُتمْ  بـِـاهلل

«..[َفَأْحَياُكمْ 
(4)

. 

 : ــعَ التَّ وَ َوَقــاَل َخالـِـٌد األَْزَهــِريُّ ــ ُب جُّ ــ ةٌ دَ ارِ وَ  ةٌ يــرَ ثِ كَ  اٌت ارَ َبــعِ  هُ َل ــالكِ  يفِ ــوَ  اِب َت  ةِ نَّ السُّ

 ) :مْ هُ لُ وْ َقـ ِب رَ العَ  مِ ًَل كَ  نْ مِ وَ ..ِب رَ العَ  انِ َس لِ وَ 
ِ
 يفِـ اَهـلَ  ْب وَّ َبـيُ  مْ َلـ اَمـنَّ إِ وَ . (ًسـاارِ فَ  هُ رُّ دَ  هلل



َومَِن النَّْعِت َأْيًضـا: (: »1/422َقاَل ِسْيَبَوْيِه فِي: )الكَِتاِب( ) .بَِجرِّ )أّي( َعَلى َأنََّها ِصَفُة )َرُجٍل( (1)

ِه َغْيَره، َكَأنَُّه َقاَل: َمَرْرُت بَِرُجٍل َكامِلٍ َمَرْرُت بَِرُجٍل َأيَِّما  ُجِل فِي َكَمالِِه وَبذِّ  .«َرُجٍل، فـ)َأّيما( َنْعٌت للرَّ

َها( (2) ِه(، َوللمؤنَِّث: )َوْيُلمِّ ُمِّ
ِ
 .َوُهَو فِي األَْصِل: )َوْيٌل أل

 .(10/176ي َحيَّاَن )التَّْذيِْيُل َوالتَّْكِميُل فِي َشْرِح كَِتاِب التَّْسِهيِل ألَبِ  (3)

 .(3/225َأْوَضُح الـَمَسالِِك إِلى َأْلِفيَِّة اْبِن َمالٍِك ) (4)
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«ةِ نَ يْ رِ القَ بِ  :ْل بَ  ،عِ ْض الوَ بِ  ِب جُّ عَ التَّ  ىلَ عَ  لَّ دُ تَ  مْ لَ  اهَ نَّ ألَ  وِ حْ النَّ 
(1)

. 

 فِــي: 
ُّ
ــيوطِي ــَيِغ َوالِعَبــاَراِت  (َهْمِعــهِ )َوَقــْد َذَكــَر السُّ باًبــا َوَســَرَد َكثِيــًرا مـِـْن هــِذِه الصِّ

ِب  غِ ِصيَ  َض عْ بَ )َوَأْسَماُه:  تِي التََّعجُّ (النَّْحوِ  فِي ْب وَّ بَ تُ  مْ لَ  الَّ
(2)

. 

ُة َأيًضا، مِنُْهم: ابُن َفـاِرسٍ  َوبِِمْثلِ  مَّ
ذلَِك َنصَّ األَئِ

(3)
 
ُّ
، َوالثََّعـالِبِي

(4)
 
ُّ
ـاِجي جَّ ، َوالزَّ

(5)
 ،

َوابُن النَّاظِمِ 
(6)

، َوابُن الَقيِّمِ 
(7)

 ، َوَغيُرُهم مَِن الُعَلَماِء.

بَِكْثـَرِة النُُّقـوِل، مِـْن  أِخيًرا: َحبِْيبِي الَقاِرُئ الَكِريُم َأْعَتِذُر إليـَك إِْن َأَطْلـُت َوَأْطنَْبـُت 

ـِة  ِة الُفُحوِل، َوَكاَن َغَرِضي َأْن أَبيَِّن َمَدى َقْسَوِة الـُمَهنِْدِس َوَسْطَوتِِه، َمـَع قِلَّ مَّ
أقَواِل األَئِ

لِـٌف َباِعِه َواستَِطاَلِة َيَراِعِه، َومِْن ِخًللِِه َيَتَبيَُّن َلُكم َكْم ُهَو ُمْجِحـٌف َعَلـى الَفَضـائِِل َوُمتْ 

 لُِجُهوِد األََوائِِل، َولَِيْعَلَم الَجِميُع َأنَّ َتَوالِيَفُه َتَوالُِف!

ابِِق: َراَءَة َشيٍء مِْن َمَقالِِه السَّ
ْد قِ ٍة ُأخَرى َفلنَُجدِّ  أهـلِ  ِعنْـدَ  َلنَا َيِحقُّ  َفًل» َفاآلَن َولـَِمرَّ

َغةِ  َب  َأنْ  اللُّ ْيَغَتْينِ  بِإِْحَدى إِِلَّ  َنَتَعجَّ ْل  (!بِهِ  َأْفِعْل )وَ  ،(!َأْفَعَلهُ  َما): الصِّ  .َفَتَأمَّ

ُب  َفإِنَّهُ  َجِميًًل  َبيًتا َشاَهْدَت  إَِذا إِنََّك  : َأوْ  ،(!الَبْيَت  َأْجَمَل  َما): َتُقوَل  َأنْ  َعَلْيَك  َيَتَوجَّ

ـةُ  هـِذهِ  َمـا. (!بالَبْيـِت  َأْجِمْل ) يْكَتاتوِريَّ ـةُ  الدِّ َغِويَّ َغـةِ  َقَواِعـدُ  َكانـْت  َوَمَتـى ؟اللُّ  َتـْدُخُل  اللُّ

َمنَا الَبَشِريَّةَ  األََحاِسيَس  ـُب  َكيَف  لُِتَعلِّ  َأَِل  ؟األَشـَياءَ  َنْعَشـُق  َوَكْيـَف  َنْهـَوى َوَكْيـَف  َنَتَعجَّ

 َأنَّـهُ : َأمْ ! (َهالبيـت حلـو ُشو َلطِيُف  َيا): َأوْ ! (َمَثًًل  الَبْيِت  لَجَمالِ  َيا): أُقوَل  َأنْ  لِي َيِحقُّ 



 .(2/57َشْرُح التَّصِريِح َعَلى التَّْوِضيِح ) (1)

(2) ( 
ِّ
ُيوطِي  .(3/53َهْمُع الَهَوامِِع فِي َشْرِح َجْمِع الَجَوامِِع للسُّ

ْبِن َفاِرسٍ  (3)
ِ
اِحبِي ِل  .(75ص) الصَّ

(4)  
ِّ
َغِة للثََّعالِبِي  .(245ص) فِْقُه اللُّ

(5)  
ِّ
اِجي جَّ َماُت للزَّ  .(81ص) الًلَّ

 .(325ص) شْرُح ابِن النَّاظِِم َعَلى األَلِفيَّةِ  (6)

ِن الَقيِِّم ) (7)
ِ
الِِك إَِلى َحلِّ َأْلِفيَِّة ابِن َمالٍِك ِل  .(1/559إِْرَشاُد السَّ
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ُب    َيَتَوجَّ
َّ
َب  َأنْ  علي ُب  َكَما َأَتَعجَّ  َعـنْ  ُأَعبِّـرَ  َأنْ  لِـي َيِحـقُّ  أَِل  ؟َوُمَضـرَ  ُقَرْيشٍ  َأهُل  َيَتَعجَّ

ِذي باألُسُلوِب  َمَشاِعِري تِي َأفرادَ  َوُيْعِجُب  ُيْعِجُبنِي الَّ  !. «الـُمَعاِصِريَن؟ ُأمَّ

فتِـَراِء بأسـُلوٍب  َوإِنَّنِي
ِ
ُب مِْن َكًلِم أوزوَن َومِْن ُجْرأتِِه َوَجَراَءتِِه َعَلـى اِل اآلَن َأَتَعجَّ

 )، َوأُقوُل: (َأْفِعْل بِهِ )، وَ (َما َأْفَعَلهُ )َغيِر 
ِ
َة إِِلَّ باهلل (َِل َحْوَل َوَِل ُقوَّ

(1)
. 

َ  اك] ََّ كِس
وءا ْنكَ ْجزه ك[ ا

ررررررررروَك كرأْلرررررررررتَككْلكزَكَ ررررررررركمْكَسررررررررركِع كََكخا

ك

 ِسَرررررررررررررررررررررر ْكلاكِ اكسلغَكك ة كماكررررررررررررررررررررررر 

 q 
 

 

  



ِب َأيًضا (1) َ للتََّعجُّ
 .َوِهي
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 ِاْعَتلَ  الـُمَهْنِدُس ِفي الِفْعِل الـُمعَتلِ !

ُثمَّ بعَد ذلَِك َيأُخُذ الـُمَهنِْدُس بِنَاِصَيِة َمْبَحٍث آَخَر َوَيْضِرُبُه مِـْن َغيـِر إِْثـٍم َوَِل ُجـْرٍم، 

َيِت األحـُرُف الثًَّلَثـُة » ، َوَيُقوُل َعنـُه:(الِفْعُل الـُمْعَتلُّ )َوُهَو  أريـُد َأْن أسـأَل: لَِمـاذا ُسـمِّ

سـُم  (الَياُء، الَواُو، األَلُِف )
ِ
ُتَهـا؟ َولِمـاَذا َيعتـلُّ الِفْعـُل، َأِو: اِل  علَّ

َ
َأحُرَف ِعلٍَّة؟ َوَما ِهـي

؟  فِْعـٌل  (َسـَما)فِعٌل َصـِحيٌح َوفِْعـُل  (َضَرَب )؟ َولِماَذا فِْعُل (ُيصبُِح َمِريًضا)فِيَها  ُمعَتـلٌّ

ْفـِظ َوالــَمفُهوِم بـيَن الِفْعَلـْيِن، َوَهـِل الَغاَيـُة مِـْن  ختًِلِف الَكبيِر فِـي الــَمْعنَى َواللَّ
ِ
َمَع اِل

ِة َمْعِرَفُة إِْسنَاِد األَْفَعاِل َمَثًًل؟  أحُرِف الِعلَّ

ُس  ــَدرَّ ــي ُت
تِ ــُة الَّ ــاَراُت الَعِجيَب ــُة َوالِعَب ــَك التَّســِمَياُت الَغِريَب ــِف  تِْل ــا فِــي ُمخَتَل بِنَ لُِطًلَّ

راِسيَِّة، َعلينَا َأْن َنَتَخلََّص مِنَهـا َوَأْن ُنـْدِرَك أنََّهـا َِل َتنَْفـُع َوَنْحـُن فِـي َعْصـٍر  َمَراِحلِِهُم الدِّ

 .(42-41). ص: «َنْحَتاُج فيِه إَِلى ُكلِّ َما ُهَو َبِسْيٌ  َوُمِفيدٌ 

تِـي أُقوُل: إِنَّ هِذِه التَّسـِمَيَة َتسـِميَ  ٌة َصـِحيَحٌة َواقِِعيَّـٌة ُتَحـاكِي َواقِـَع تِْلـَك األَْفَعـاِل الَّ

َيْت  ـِة فِـي ُأُصـولَِها، َوهـِذِه الُحـُروُف ُسـمِّ َيْت بَِها؛ ألنََّها َتْحَتِوي َعَلـى ُحـُروِف الِعلَّ ُسمِّ

َة  ْعِف ُتْشبُِه الِعلَّ ِة؛ ألنََّها َعَلى َحاَلٍة مَِن الضَّ  ُأْطلِـَق  َكَمـا َوُهـوَ ، (َمَرَض الــ)بُحُروِف الِعلَّ

ــْينِ  ُحــُروُف ) الُحــُروِف  تِْلــَك  َعَلــى ســمِ  بــينَ  ُمنَاَســَبةً  ،(اللِّ
ِ
ى اِل ، َأْو: ُتِعــلُّ َمــا َوالـــُمَسمَّ

ْسُم. 
ِ
 َبْعَدَها، َفلِذلَِك ُأطلَِق عليَها هَذا اِل

َم أهُل الِعْلِم َعْن ذلِـَك َوبيَّنُـوُه، َكَمـا َقـاَل ابـُن الَحاِجـِب فِـي َأَمالِْيـِه:  اَمـنَّ إِ » َوَقْد َتَكلَّ

َ  امَّ إِ  ،َك لِ ذَ بِ  ةِ لَّ العِ  روُف ُح  ْت يَ مِّ ُس 
ِ
 ونُ ُكـتَ فَ  ،هُ رُ يِّـغَ تُ : ْي أَ  ،رِ يْ يِ غْ التَّ بِـ هِ ْيـفِ  ونُ ُكـتَ  امَ  لُّ عِ تُ  اهَ نَّ أل

ـإِ وَ . اهَ رِ ثَ أَ  ىلَ إِ  ااهَ نَ فْ َض أَ  انَّ إِ فَ  ،رِّ الجَ  وِف رُ ُح  ةِ افَ َض إِ كَ  اهَ تُ افَ َض إِ  َ  امَّ
ِ
 يفِـ لُّ َتـعْ تَ  وٌف رُ ُحـ هـانَّ أل

  وِف رُ ُح  ةِ افَ َض إِ كَ  اهَ تُ افَ َض إِ  ونُ كُ تَ فَ  اهَ ِس فُ نْ أَ 
ِ
 ا،هَ اتِ فَ ِصـ نْ مِـ ةٍ فَ ِصـ ىلَ إِ  ااهَ نَ فْ َض أَ فَ  ،ءِ ًَل عْ تِ ْس اِل

 نْ مِـ ينَ يِّ وِ ْحـالنَّ  ِح ًَل طِ اْصـ يفِـ يتِ الَّ  ةَ افَ َض اإلِ  انَ هُ  ادُ المرَ  َس يْ لَ وَ . (مٍ لْ عِ  ُل ُج رَ ): وُل قُ تَ  امَ كَ 

: انَـلِ وْ قَ  نْ مِـ ادَ المـرَ  انَـّيَّ بَ  دْ َقـ انَـههُ  انَّ إِ فَ  ،سِ كْ العَ  :وِ أَ  ،اهَ وفِ ُص وْ مَ  ىلَ إِ  ةِ فَ الصِّ  ةَ افَ َض إِ  مهِ عِ نْ مَ 
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  ةٍ فَ ِص  ىلَ إِ  :وْ أَ  ،اهَ رِ ثَ أَ  ىلَ إِ  امَّ إِ  ،(ةٌ افَ َض مُ  اهَ نَّ إِ )
 ذَ  ْل مَّ أَ تَ يُ لْ فَ  ا،هَ اتِ فَ ِص  نْ مِ

«َك لِ
(1)

. 

ــائِِغ: ــُن الصَّ ــاَل اب ــذِ » َوَق ــ هِ ه َيْت  وُف رُ الُح ــمِّ ــُروْ  ُس ــ َف ُح ــلِ  ِة؛الِعلَّ ــوَ  ُكونَِهاُس  مِ دَ َع

َيْت وَ  .ًماائِ دَ  اهَ يْ فِ  اِت كَ رَ الحَ  «َمَخاِرِجَها اعَس اتِّ وَ  َضْعِفَهالِ  ؛نِ يْ اللِّ  ُحُرْوَف  ُسمِّ
(2)

. 

 ىمَّ َسـتُ » :(الَعِميـدِ )َوَقْد َذَكَر َبعُض ُعَلَماِء الَتجويـِد َسـَبًبا آَخـَر، َكَمـا َقاَلـُه َصـاِحُب 

 العَ  هِ وُّ أَ تَ لِ  ؛ةِ لَّ العِ  وَف رُ ُح 
(3)«اهَ بِ  -ضِ يْ رِ مَ ـال :ىِ أَ -لِ يْ لِ

. 

: َوَكَذا
َ
ى، َوِهي سِم َوالـُمَسمَّ

ِ
 َتسِمَيُة َأْقَسامَِها َواقِِعيٌَّة َوفِيَها َتَطاُبٌق َتامٌّ بيَن اِل

: َثِله ِحيَح. ِسما ُل الصَّ
 ألنَّ َماِضَيُه ُيَماثِ

: ، َأْو: ألَنَّ َجْوَفـُه ُأِخـَذ (َوَسَطهُ )ألنَّ َجْوَفهُ  ِ َْجَ فه ِحيِح َوُهَو ُمعَتلٌّ ، َخاٍل مَِن الصَّ

 فِي َبْعِض َتَصاِريِفِه.

: صه
قا  لِنُْقَصاِن آخِرِه أحَياًنا بَِحْذفِِه. ِسسَِّ

: فا ررفه ــِة فيــِه. َوُهــَو قِْســَماِن،  (َجْمــعِ )لَِلــفِّ  ِسلَّ ــْن ُحــُروِف الِعلَّ ِفيــُف )َحــْرَفْيِن مِ اللَّ

ِفيُف الـَمقُرونُ )، وَ (الـَمفُروُق  ى ، َوُهَما أيًضا َتسِمَيٌة َواقِِعيٌَّة يَ (اللَّ سُم َوالـُمَسمَّ
ِ
َتَطاَبُق اِل

 فِْيِهَما.

ِحيُح َفإِنَّ َتْسِميتَُه َوَتْسِميََة َأْقَسامِِه َواقِِعيَّـٌة، َحيـُث َأْطَلُقـوا َعَليـهِ  ـِحيَح ) َوَكَذا الصَّ ؛ (الصَّ

ٍة، َوَأْطَلُقوا َعَلى َأْقَسامَِها  ِة َوليَس فِي ُأُصولِِه َحْرُف ِعلَّ  الثًَّلَثِة:ألنَُّه َعْكُس الِعلَّ

ِ: مه
ِسا ـِة َوالتَّضـِعيِف، َكــ:  سئَّ َسـِمَع، )ألنَّ ُحُروَفُه األْصلِيََّة َسـالَِمٌة مِـَن الَهْمـَزِة َوالِعلَّ

 .(َعلِمَ 



 .(2/701أَمالِي ابِن الَحاِجِب ) (1)

ائِِغ ) (2) بِن الصَّ
ِ
 .(1/173اللَّْمَحة فِي َشْرِح الـُمْلَحة ِل

بِن بّسة (3)
ِ
 .(53ص) الَعِميُد   ِعْلِم التَّجِويِد ِل
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:  .(َأَخَذ، سأَل، َقَرأَ )ألَنَّ َأَحَد ُأُصولِِه َهْمَزٌة، كـ:  ِسرَمْهمه زه

ك َضألَّفه ك)ِسرمه َضَِعفه ، َمدَّ )ألَنَّ فِْيِه َتْضِعيَف الَحْرِف، َكـ:  :(ِسرمه  . (َشدَّ

q 
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 اعِتَراٌض َمشُلول،

 َعَلى الِفْعِل الـَمْبِنيِ  للـَمجُهوِل

 للَمجُهوِل، َوَيُقوُل:
ِّ
 ُثمَّ يأتِي َصاِحُب الِجنَاَيِة إَلى َموُضوٍع آَخَر َوُهَو الِفعُل الـَمبنِي

تِي ُحِذَف َفاِعُلَها َوناَب عنُه غيُرُه. َوفِي هَذا » األَفعاُل الـَمبنِيَُّة للـَمجُهوِل ِهي األفعاُل الَّ

ِهيِب َنِجُد أنَّ النُّحاَة أيًضا َقْد َلِحُقوا بالَحَرَكِة فِي آِخِر الَكلَِمِة  ُة )التَّقِسيِم الرَّ مَّ َ الضَّ
َوِهي

ـــا ـــي حاَلتِنَ ــــَمنطَِق  (فِ ـــوا ال ـــوُل:  َوَنُس ـــا نُق ـــَد َم ـــِل، فعنْ ـــُد )َوإعمـــاَل العق ـــَر أحم َكَس

َجاَج  (الزُّ
(1)

ِّ للَمجُهوِل فإِنََّها ُتْصبُِح 
ابَِقَة إَلى ِصيَغِة الـَمبنِي ُل الُجمَلَة السَّ ..وعنَْد َما ُنحوِّ

ُل الِفْعِل َوُيْكَسُر َما َقْبَل آِخِرهِ ) َجاُج ): (ُيَضمُّ َأوَّ  ْعَرُب ُمفَرَداُتَها:. ِعنَدئٍِذ تُ (ُكِسَر الزُّ

: ََ
ئا  َعَلى الَفْتِح. كه

ٌّ
 فِْعٌل َماٍض للَمجهوِل َمبنِي

: َجِجه ُة الظَّاِهَرُة فِي آِخِرِه. ِسز  مَّ ُب َفاِعٍل َمْرُفوٌع َوعًلَمُة َرْفِعِه الضَّ
 َنائِ

ْل  ِذي ُيِفيُد بأنَُّه ِعنَد َما َلم َنِجِد الَفاِعَل  َتَأمَّ َجَعْلنَـا  (أحمد)ذلَِك اإلعراَب الَعتِيَد َوالَّ

اَج َينُوُب عنُه،  جَّ َفيكسُر نفَسُه فُهَو نائُِب فاِعـٍل، كيـَف يمكِـُن أْن َنقبـَل  (َعْن أحمدَ )الزُّ

ِف َعاٍم هَذا الهراَء؟ نَعـم هـذا الهـَراء؟ أْن ذلَِك؟ وكيَف َلنَا َأْن َنقبَل َعَلى َمرِّ أكَثَر مِْن ألْ 

َر َمـا قاَلـُه  ِّ فِـي الُجْمَلـِة َوَأْن ُنَكـرِّ
تنوَب حركُة آخِر الَكلَِمِة َعـْن َموقِـِع الَكلَِمـِة الَحِقيِقـي

 غيُرَنا َونطرَب لِذلَِك دوَن َبْحثِِه َوَعْرِضِه َعَلى الَعْقِل َوالـَمنْطِِق.

ــْد َِلَحــَظ النُّحــا ــَة َوَلَق َجــاج)ُة أنَّ َكلَِم ــْد َجــاَءْت مرُفوعــًة  (الزُّ ــابِِق َق ــا السَّ ــي مِثالِنَ
فِ

ْفـِع، َضـاِربيَن ُعـْرَض الَحـائِِ  بُِكـلِّ  َب َفاِعٍل ألنََّها َناَبْت عنُه فِـي َحَرَكـِة الرَّ
ْوَها َنائِ َفَسمَّ

 .(43-42). ص: «الـَمَعاييِر َوالـَمَقاييِس الـَمنطِِقيَّةِ 



 .َيُقوُم بإِْعراِب الُجْمَلِة َوَتَركنَاهُ  (1)
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ا َبَحـَث هـِذِه الــَمسأَلَة فِـي هـَذا  أُقوُل: إنَّ  الـُمَهنِْدَس َغاَلَ  فِي َمَقالِِه هَذا رأًسا، َلــمَّ

ميَن مِــَن  الكَِتــاِب َوَجَعَلَهــا اْصــطًِلَح النَّحــِويِّيَن، َوَعَلــى رأِســِهم ِســْيَبَوْيِه؛ ألنَّ الـــُمَتَقدِّ

 للَمجُهــ)النَُّحــاِة َلــم َيْســَتخِدُموا اْصــطًِلَح 
ِّ
، وَكــاُنوا ُيْطلُِقــوَن عليــِه (وِل أْصــًًل الـــَمْبنِي

ِذي َلم ُيَسمَّ َفاِعُلهُ )  للَمفُعـولِ )، َأو: (الـَمْفُعوَل الَّ
َّ
، َفِسـْيَبَوْيِه َلـْم َيْسـَتْخِدْم هـَذا (الـَمْبنِي

صطًِلَح َوَلْم َيْذُكْرُه فِي كَِتاِب، َوَأْسَماُه بَِقْولِِه: 
ِ
 ،ٌٍل اِعـفَ  هِ يْ لَ إِ  دَّ عَ تَ يَ  مْ لَ  يذِ الَّ  وُل عُ فْ مَ ـال)اِل

هُ عَ تَ يَ  لموَ  (رَ آَخ  ولٍ عُ فْ مَ  ىلَ إِ  ُلهُ عْ فِ  دَّ
(1)

. 

ِذي َلْم ُيَسمَّ َفاِعُلهُ )َكَما َأْطَلَق عليِه   ُعَلَماُء َكثِيُروَن، َفِمنُْهم:  (الـَمفُعوَل الَّ

يِْت  كِّ ابُن السِّ
(2)

 
ُّ
يَرافِي ، َوالسِّ
(3)

اِق  ، َوابُْن الَورَّ
(4)

 ، َوابُن 
ْ
ي ِجنِـّ
(5)

، َوالَخلِْيـُل 
(6)

دُ  ــُمبَرِّ ، َوال
(7)

 ،

اِج  ـــرَّ ـــُن السَّ َواب
(8)

ـــاِريِّ  ـــُن األَنَْب ، َواب
(9)

ـــِريُّ  ، َوالَحِري
(10)

ـــِريُّ  َمْخَش ، َوالزَّ
(11)

ـــنُ  ـــيِْد  ، َواب السِّ

ــــــــــــــالبََطْليَوْ   ِس
ُّ
ي
(12)

،  . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . 



 .(1/33الكَِتاُب ) (1)

بِن السِّ  (2)
ِ
ْيِت إِْصًلُح الـَمنْطِِق ِل  .(110ص) كِّ

 .َوفِي َمَواِضَع ُأْخَرى، (1/142َشْرُح كَِتاِب ِسْيَبَوْيِه ) (3)

اِق  (4) بِن الَورَّ
ِ
 .(277ص) ِعَلُل النَّْحِو ِل

(5) ( 
ْ
بن ِجنِّي

ِ
 .(1/142ِسرُّ َصناَعِة اإلعراِب ِل

 .(198ص) الُجَمُل للَخلِْيلِ  (6)

ِد ) (7)  .َمَواِضَع ُأْخَرى َوفِي، (1/93الـُمْقَتَضُب للُمَبرِّ

 .َوفِي َمَواِضَع ُأْخَرى، (1/194األُُصوُل فِي النَّْحِو ) (8)

 .(85ص) أسَراُر الَعَربِيَّةِ  (9)

 .(30ص) ُمْلَحُة اإِلْعَراِب  (10)

ُل فِي َصنَْعِة اإِلْعَراِب  (11)  للمفُعوِل(، َكَما َأَشـاَر 343ص) الـُمَفصَّ
َّ
إَِلـى (، أْسَماُه: )الِفْعَل الـَمْبنِي

ِذي َذَكْرَناُه، َواسَتْخَدَمُه أيًضا، َكَما فِي )ص:  .(526الـَمْعنَى اآلخِر الَّ

َغةِ  (12) ْيِد فِي اللُّ  .َوفِي َمَواِضَع ُأْخَرى، (234ص) َرَسائُِل ابِن السِّ
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ُّ
َهيْلِي َوالسُّ
(1)

، َوابُن ُعصُفورٍ 
(2)

 ، َوَغيُرُهم مَِن النَُّحاةِ الَكثِيِريَن.

ي ُظْلَمـُه َوَجـْوَرُه َوَتَحاُمَلـُه عَلـى الُعَلَمـاِء  َوهَذا َوْحَدُه ُيْبطِـُل َدْعـَوى أوزوَن، َوُيَعـرِّ

َِل ُيِشيُر إَِلى أنَُّهُم اسَتْخَدُموا اْصطًِلًحا َغيَر َواْصطًِلَحاتِِهم، َوَعَلى َقَواِعِد النَّْحِو؛ ألنَُّه 

صطًِلَح َلم َيُكْن ُيْعـَرُف إِِلَّ فِـي 
ِ
ِذي َشنََّع عليِه، َوَمَع َهَذا َفإِنَّ هَذا اِل صطًِلِح الَّ

ِ
هَذا اِل

 
َّ
 أنَّ الـَمْجنِي

َ
َرٍة، َوالـُمشكَِلُة الُكْبَرى فِي َطِرْيِق أوزوَن ِهي  (ِسـْيَبَوْيهِ )َعَلْيـِه  ُعُصوٍر ُمَتَأخِّ

 َلْم َيْسَتْخِدْمُه َأْصًًل!

َل َمـْن (َنائِِب الَفاِعلِ )، َأو: (النَّائِِب َعِن الَفاِعلِ )َوَكَذا ُمْصَطَلُح  ٌر أيًضـا، َوَأوَّ ، ُمَتـَأخِّ

َشْرِحِه َعَلى التَّْسِهيِل، أْطَلَقُه ُهَو ابُن َمالٍِك فِي التَّْسِهيِل، َوهَذا َما َنبََّه عليِه أُبو َحيَّاَن فِي 

  اهذَ » َوَقاَل:
ِ
 هُ رَ أَ  مْ َلـ (ِب ائِـالنَّ )ـبِـ (هُ ُلـاعِ فَ  مَّ َسـيُ  مَلـ يذِ الَّ  ولِ فعُ مَ ـال) اِب بَ  يفِ  ُح ًَل طِ ْص اِل

  ينَ يِّ وِ حْ النَّ  ةُ ارَ بَ عِ  امَ نَّ إِ وَ  ،ِف نِّ َص مُ ـال اهذَ  رِ يْ غَ لِ 
ـ ولِ عُ فْ مَ ـالـ اُب َبـ): واوُلـقُ يَ  نْ أَ  هِ ْيـفِ  مْ َلـ يذِ الَّ

  ةَ احَّ َش مُ  َِل وَ  ،(هُ لُ اعِ فَ  مَّ َس يُ 
  يفِ

ِ
«ِح ًَل طِ ْص اِل

(3)
. 

َهـا َِل َتْخُلـو  َغـاُت ُكلُّ يَل: لَِماَذا ُحِذَف الَفاِعُل، َفنَُقوُل: هَذا َشيٌء َعاِديٌّ َواللُّ
ا إَِذا قِ أمَّ

ا إَِلـى  ُم ُمْضـَطرًّ ـيَغِة، َعْن ُوُجوِد مِْثِل ذلَِك، َفأحياًنا َيُكوُن الُمتَكلِّ بِنَـاِء الَكـًلِم بِهـِذِه الصِّ

الَحــْذِف َلــُه أغــَراٌض َكثِيــَرٌة، َكَمــا َذَكــَر ابــُن األنَبــاِريِّ َبْعًضــا مِنَْهــا، َمــَع ِذْكــِر  َوفـِـي هــَذا

 ةَ اَيـنَ العِ  ألنَّ : َل ْيـقِ  ؟ُل اعِ الفَ  مَّ ُيَس  مْ لَ  مَ لِ : ٌل ائِ قَ  اَل قَ  نْ إِ » ُسؤاَِلٍت ُأْخَرى َوَأجِوَبتَِها َفَقاَل:

 وقـدْ  ،لِ اِعـالفَ بِ  لِ ْهـللجَ  ونُ تُكـ وقـد ،لِ اعِ الفَ  رِ بذكْ  تكونُ  امَ كَ  ،ولِ المفعُ  رِ كْ ذِ بِ  ونُ كُ تَ  دْ قَ 

 وَ  ازِ لإليجَ  ونُ تكُ 
ِ
 .َك لِ ذَ  رِ يْ غَ  ىلَ إِ  :وْ أَ  ،ارِ َص تِ ْخ اِل

َ : َل يْ قِ  وًعا؟فُ رْ مَ  هُ لُ اعِ فَ  ُيَسمَّ  لم امَ  انَ كَ  َفلِمَ  :َل يْ قِ  نْ إِ فَ 
ِ
ا مهُ نَّ أل  واامُ قَ أَ  ،َل اعِ الفَ  وافُ ذَ َح  َلمَّ

 .ُل اعِ الفَ  عُ فِ تَ رْ يَ  انَ كَ  امَ كَ  ،هِ إليْ  لِ عْ الفِ  ادِ بإسنَ  عَ فَ تَ رْ افَ  ،هُ امَ قَ مُ  وَل المفعُ 



(1)  
ِّ
َهيلِي  .(243ص) َنَتائُِج الِفَكِر للسُّ

بِن ُعصُفورٍ  (2)
ِ
 .َوفِي َمَواِضَع ُأْخَرى، (282ص) الـُمْمتُِع الَكبيُر ِل

 .(6/225التَّْذيِْيُل َوالتَّْكِميُل فِي َشْرِح كَِتاِب التَّْسِهيِل ألَبِي َحيَّاَن ) (3)
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 َل ْعـالفِ  نَّ ألَ  :َل ْيـقِ  ؟هُ اَمـقَ مُ  رُ آَخ  مٌ اْس  امَ قَ يُ  نْ أَ  َب َج وَ  ،ُل اعِ الفَ  ُحِذَف  اذَ إِ  َفلِمَ : َل يْ قِ  نْ إِ فَ 

ٍث حَ مُ  رِ يْ غَ  نْ مِ  يًثادِ َح  ُل عْ الفِ  ىقَ بْ يَ  ًلَّ ئَ لِ  ؛لٍ اعِ فَ  نْ مِ  هُ لَ  دَّ بُ  َِل  - ُل اِعـالفَ  َف ذِ ُحـ امَّ لَ فَ  ،هُ نْ عَ  دَّ

 .وُل عُ فْ مَ ـال وَ هُ وَ  ،هُ نْ عَ  يًثادِ َح  ُل عْ الفِ  ونَ كُ يَ لِ  ؛هُ امَ قَ مُ  رُ آَخ  مٌ اْس  امَ قَ يُ  نْ أَ  َب َج وَ  -ناههُ 

 غيـرُ  اهذَ : َل يْ قِ  ى؟نَ عْ مَ ـال يفِ  هُ دُّ ِض  وَ هُ وَ  ،لِ اعِ الفَ  امَ قَ مُ  وُل فعُ مَ ـال امُ قَ يُ  َف يْ كَ : َل يْ قِ  نْ إِ فَ 

  يفِ  غريٍب 
ِ
يوَ  (دٌ ْيـزَ  اَت مَ ): اَل قَ يُ  أنْ  ازَ َج  اذَ إِ  هُ نَّ إِ فَ  ،الِ مَ عْ ستِ اِل  مْ َلـوَ  ،ًًل اعِ َفـ (دٌ ْيـزَ ) ُسـمِّ

 امَ َقـمُ  -انَ ههُ - وُل عُ فْ مَ ـال امَ قَ يُ  نْ أَ  ازَ َج  ى،نَ عْ مَ ـال يفِ  وٌل عُ فْ مَ  وَ هُ وَ  ،َت وْ مَ ـال هِ ِس فْ نَ بِ  ْث دِ حْ يُ 

ـوَ  ى؛نَ عْ مَ ـالـ يفِـ وًِل عُ فْ مَ  انَ كَ  نْ إِ وَ  ،لِ اعِ الفَ   مَ يْ قِـأُ  -انَـههُ - وَل المفُعـ نَّ أَ  ىَلـعَ  لُّ دُ َيـ يذِ الَّ
 ؛تَّـةَ بَ لْ أَ  ولٍ فُعـمَ  ىَلـإِ  دَّ َعـتَ يَ  مْ لَ  ،دٍ احِ وَ  ولٍ عُ فْ مَ  ىلَ إِ  ىدَّ عَ تَ يَ  انَ كَ  اذَ إِ  َل عْ الفِ  أنَّ  ،َل اعِ الفَ  امَ قَ مُ 

 نْ إِ وَ  ،«رٌ ْش بِ  مَ رِ كْ أُ وَ  و،رٌ مْ عَ  َب رِ ُض » :(ًراْش بِ  رٌ كْ بَ  مَ رَ كْ أَ )وَ  ،(ًرامْ عَ  دٌ يْ زَ  َب رَ َض ) يفِ  َك لِ وْ قَ كَ 

 ًداْيـزَ  ُت ْيـطَ عْ أَ )   َك كقولِـ ؛دٍ اِحـوَ  ولٍ مفعُ  إلى ىدَّ عَ تَ يَ  ارَ َص  ،نِ يْ ولَ مفعُ  ىلَ إِ  ىدَّ َتعَ يَ  انَ كَ 

 » :(ًماائِ قً  ارً مْ عَ  ُت نْ نَ ظَ )وَ  ،(ًماهَ رْ دِ 
َ
 قَ  ورٌ مْ عَ  نَّ ظُ «وَ  ،«ًماهَ رْ دِ  دٌ يْ زَ  ُأْعطِي

 :َت لْ قُ  وْ لَ وَ  ،«ًماائِ

 قَ  نَّ ظُ »
 وكَ ُبـأَ  نَّ ُظـ» :(اكَ َبـأَ  ًداْيـزَ  ُت نْـنَ ظَ ) يفِـ َت ْلـقُ  وْ لَ وَ  ،سِ بْ اللَّ  الِ وَ زَ لِ َجاَز  ؛«ًراَعمْ  مٌ ائِ

 ةُ وَّ ُبـاألُ وَ  ،ومٌ ُلـعْ مَ  ًدايْ زَ  نَّ أَ بِ  نُ ذِ ؤْ يُ  (اكَ بَ أَ  ًدايْ زَ  ُت نْ نَ ظَ ): َك لَ وْ قَ  نَّ ألَ  ؛َك وذلِ  ،زْ جُ يَ  مْ لَ  «ًدايْ زَ 

 دٌ يْ زَ وَ  ،ةً ومَ لُ عْ مَ  ةُ وَّ بُ األُ  ِت ارَ َص فَ  ى،نَ المعْ  َس كَ عَ نْ َِل  ؛لِ اعِ الفَ  امَ قَ مُ  ُب األَ  مَ يْ قِ أُ  وْ لَ فَ  ،ةٌ ونَ نُ ظْ مَ 

 طِـعْ أُ » :وُل ُقـتَ  َك وكـذلِ  ،وزُ جُ يَ  َِل  َك ذلِ وَ  وًنا،نُ ظْ مَ 
َ
 طِـعْ أُ وَ  ًمـا،هَ رْ دِ  دٌ ْيـزَ  ي

َ
 «ًداْيـزَ  مٌ َهـرْ دِ  ي

  مِ دَ عَ لِ  ًزا؛ائِ َج  فيكونُ 
ِ
 طِ عْ أُ » :(ًماًَل غُ  ًدايْ زَ  ُت يْ طَ عْ أَ ) يفِ  َت لْ قُ  وْ لَ فَ  ،اسِ بَ لتِ اِل

َ
 «ًدايْ زَ  ًلمٌ غُ  ي

 امَ َقــمُ  (مٌ ًَل ُغـ) يمَ قِـأُ  وْ َلـفَ  ،ذَ اآلِخــ وَ ُهـ ونَ يُكـ نْ أَ  حُّ ِصـيَ  اَمــهُ نْ مِ  دٍ اِحـوَ  ُكـلَّ  نَّ ألَ  ؛زْ ُجـيَ  مْ َلـ

 َل ْعـالفِ  انَ َكـ إنْ  ،َك وكـذلِ  ًعـا؛نِ تَ مْ مُ  كـانَ  ذا،َهـفَ  ،وذِ المـأُخ  نَ مِ  ذُ اآلِخ  مِ لَ عْ يُ  مْ لَ وَ  ،لِ اعِ الفَ 

 ًراْمـعَ  ًدايْ زَ  اهللُ  مَ لَ عْ أَ )   َك لِ وْ قَ كَ  وَلْينِ عُ فْ مَ  ىلَ إِ  ىدَّ عَ تَ يَ  ارَ َص  ،نَ يْ ولِ عُ فْ مَ  ةِ ثَ ًَل ثَ  ىلَ إِ  ىدَّ عَ تَ يَ 

 انَ َكـوَ  ،لِ اعِ الفَ  امَ قَ مُ  لِ وَّ األَ  ولِ المفعُ  امِ يَ قِ لِ  ،«اسِ النَّ  رَ يْ َخ  ًرامْ عَ  دٌ يْ زَ  ُأعلِمَ » :(اسِ النَّ  رَ يْ َخ 

ــ ــوْ األَ  وَ ُه ــ ى؛َل ــفَ  هُ ألنَّ ــ ٌل اِع ــالمعْ  يفِ ــ ى؛نَ ــعَ  لَّ دَ َف ــ أنَّ  ىَل ــههُ - لوَ المفُع ــأُ  -انَ ــمُ  مَ يْ قِ  امَ َق
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«.لِ اعِ الفَ 
(1)

. 

بِهَذا الَعْرِض َوالتَّفِصيِل مَِن اإِلَماِم ابِن األَْنَباِريِّ َتَبيََّن أنَُّهم َلم َينُْظـُروا إَِلـى األَْلَفـاِظ 

ُرُه أوزوُن َوَأمَثاُلـُه، َفُكـلُّ َمـا  عتَِباِر بالــَمدُلوَِلِت َوالــَمَعانِي َكَمـا ُيَصـوِّ
ِ
َوَحْدَها ُدوَن اِل

ِلَلِة، َوَما َرَفُضوُه َرَفُضوُه بَِسَبِب ذلَِك، َوفِي َأَجاُزوُه َأَجاُزوُه اعتَِمادً  ا َعَلى الـَمْعنَى َوالدَّ

  هَذا َنقٌض لُِمَحاَوَلِة ُخُصوِم النَّْحِو.

عتِـَراِض ُمْبـِدًعا فِـي اإِلَجاَبـِة إِْذ 
ِ
اِق َعـْن هـذا اِل َمُة ابُن الـَورَّ َوَقْد أَجاَب اإِلَماُم الَعًلَّ

 ؟َمْرُفوعٌ  اْسمٌ  هُ َقامَ مُ  ُيَقامَ  َأنْ  اْلَفاِعُل  َف ذِ ُح  اإِذَ  َوجَب  مَ لِ : ئٌِل َقا َقاَل  إِنْ » َقاَل:

ا ،لٍ َفاعِ  نْ مِ  َيْخُلو َِل  اْلِفْعَل  َأنَّ : َذلَِك  فِي َفاْلَجَواُب   اْلَحِقيَقـةِ  ىَلـعَ  هُ ُلـَفاعِ  َف ذِ ُح  َفَلمَّ

 ااْســمً  اْلَفاِعــلِ  اْســمِ  َقــامَ مُ  مَ يْ ُيِقــ َأنْ  َب َوَجــ َهــَذاَفلِ  ،اْلَفاِعــلِ  ظِ ْفــلَ  نْ مـِـ َيْخُلــوَ  َأنْ  َبَح قْ تَ اْســ

 َوإِنْ  اأْلَْسَماءَ  َهِذه ُعواَفرفَ  ،(اْلَحائِ ُ   َ قَ َس )وَ  ،(دٌ يْ زَ  َماَت ): َقاُلوا مهُ َأنَّ  ىرَ تَ  َأَِل  ا،َمْرُفوعً 

ِذي َمْفُعولِ ـالْ  فِي ْفعَ الرَّ  نَالْ عَ َج  ِشْئنَا َوإِنْ  ،اْلَحِقيَقةِ  فِي ةً لَ اعِ فَ  نْ تكُ  لم  اْلَفاِعـلِ  َقامَ مَ  َقامَ  الَّ

 َعـنِ  ارً َخَبـ َصـارَ  اْلِفْعلِ  فِي امَ هِ اكِ رَ تِ اْش  ِجَهةِ  نْ َفمِ  ،اْلَفاِعلِ  ىلَ عَ  هُ لُ مْ َح  َوُهوَ  ُأْخَرى، ةٍ لَّ عِ بِ 

ِذي َمْفُعولـالْ  ى الَّ «اْلَفاِعلِ  َقامَ مُ  أقيمَ  َكَما ،رَ آَخ  َمْفُعوًِل  إَِلْيهِ  اْلِفْعُل  يَتَعدَّ
(2)

. 

تِـي َِل » ُثمَّ َقاَل َأوزوُن: ِب َأْن َيْفَهُموا َوَيْحَفُظوا تِْلَك الَقَواِعـَد الَّ َوَيْطُلُبوَن مَِن الُطًلَّ

ِلَِلُت َوالـَمدُلوَِلت! ُثمَّ كيَف َلنَا َأْن َنُقـوَل فِـي إِْعـراِب  : فِْعـٌل (ُكِسـرَ )َتَتَطاَبُق فيَها الدَّ

 للَمْجُهوِل؟ َكيَف نَ 
ٌّ
ْبنِـي َأْمـًرا َعَلـى الــَمْجُهوِل؟ َوَهـْل ُيْبنَـى َشـيٌء َعَلـى َمـا َماٍض َمْبنِي

ى الـَمْجُهوَل؟ َفالَمجُهوُل َغيُر َمْعُروٍف َفَكيـَف َنْبنِـي َعَلْيـِه؟! َمـا هـَذا الَكـًلُم َوَمـا  ُيسمَّ

تِي َِل نَرى ِعنْـَد َفْكَفَكتَِهـا إِِلَّ الُخـُروَج َعـْن ُكـلِّ َمـا  ُرُه فِـي هِذِه الـَمَعانِي الَّ ُيْمكِـُن َتَصـوُّ

 .(44-43). ص: «ُعُقولِنَا مِْن َمَفاِهيَم َوَأْفَكارٍ 



 .(86-85ص) أسَراُر الَعَربِيَّةِ  (1)

اِق  (2) بِن الَورَّ
ِ
 .(277ص) ِعَلُل النَّْحِو ِل
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ًة ُأْخـَرى َوَخـاَن األََماَنـَة؛  َأُقوُل: َبْعَد َأْن بيَّنَّا ُجْرَم أوزوَن َوُظْلَمُه ُنبيُِّن ُهنَا أنَُّه َجاَر َمرَّ

، َوالُعَلَمـاُء (َنْبنِـي َعَلـى الــَمْجُهولِ )ُه َقـاَل: ألنَُّه َقلََّب الـُمْصَطَلَح بَِحيُث َشاَء َهَواُه؛ ألنَّ 

مِ )، وَ (َعَلى)، َفالَفْرُق بيَن (البِنَاُء للَمجُهولِ )َقاُلوا:  ا، َوهَذا التَّخلِيُ  مِـْن  (الًلَّ َكبيٌر ِجدًّ

اٍغ َعَلى الُعَلمَ  اِت الَكًَلِم َوفِْرَيِة َصوَّ اِء؛ ألَنَُّه هبَذا َقلََّب أوزوَن ُجْرٌم َوِجنَاَيٌة َوُهَو مِْن ُمَرمَّ

ًفا َسـيًِّئا؛ ألنَّ الــَمجُهوَل َكَمـا َقاَلـُه أوزوُن ُهـَو َمْجُهـوٌل فِـي  َف فِيِه َتَصـرُّ الـَمْعنَى َوَتَصرَّ

 ذاتِِه، َكيَف ُيْبنَى َعَلْيِه.

ا البِنَاُء َلُه، َفُمْمكٌِن َوُهَو َموُجوٌد فِي اللَُّغاِت األُْخَرى، ِعنَْد َما َِل   َتْعـِرُف الَفاِعـَل، أمَّ

َأْو: َتْعِرُفُه َولكِْن َِل ُتِريُد ِذْكَرُه، َفَيُكوُن بِنَاُء َكًلمَِك لَِفاِعٍل َغيِر َمـْذُكوٍر، َفِمـْن ُهنَـا َبنَْينَـا 

َف فيـِه َعَلـى َهـَواُه، َحتَّـى ُيْثبِـَت َقْسـوَ  َتُه الِفْعَل َلُه َوَلم َنْبنِِه َعَلْيِه، ولكِنَّ الـمهنِدَس َتَصرَّ

ًة ُأْخَرى.  َوَعَدَم إِْنَصافِِه َمرَّ

ا َوَلـم َيْعَتـِرِض اعتَِراًضـا َذا بـاٍل  َ َعاِدَيٌة ِجدًّ
ُثمَّ َبْعَد ذلَِك َيْذُكُر َأشياَء َعِن الِفْعِل َوِهي

ُجوُع إَلى َكًلمِِه. ِه َوَبَيانِِه، َفُيمكِنُُكُم الرُّ  َحتَّى َنْشَتِغَل بَِردِّ

َم َعْن َنْصِب الِفْعِل الــُمَضاِرِع بَِسـَبِب  الــُمْضَمَرِة، َواعَتـَرَض َعَلـى  (َأنِ )إِِلَّ َأنَُّه َتَكلَّ

هَذا َوَأْنَكَر َأْن َيُكوَن فِي ذلِـَك َفائِـَدٌة ُتـْذَكرُ 
(1)

تِـِه فِـي   َتَعـاَلى َوُقوَّ
ِ
، َفنَـُردُّ عليـِه بَِحـْوِل اهلل

 الَفْصِل اآلتِي.

ةهك ََ
ْنككَ ِكِسَفِعا ؟ك(َأناك) ا عا َضِ ا كِسرمه أْل ا

ةاك الكِسفا ََ ْضَم كِسرمه

تـِـي َذَكَرَهـا النَُّحــاُة َتْرِجــُع  (َأنْ )َفـأُقوُل فـِـي َجوابِـِه: إِنَّ إِْضــَماَر  فـِـي هـِذِه الـــَمَواقِِع الَّ

هَذا الـُمْفَرِد، َوَِل  َفائَِدُتَها إَِلى أنََّها َتْجَعُل الُجْمَلَة فِي َتأويِل ُمْفَرٍد، َوالُجْمَلُة بَحاَجٍة إلى

 .(َأنْ )َيَتَأتَّى َتَماُم َمْعنَاَها إَِِل بَِسَبِب 
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َْن ُتْكِرَمنِـي)، َفَتْقـِديُر الُجْمَلـِة: (ِجئُِتـَك لُِتْكِرَمنِـي)َمَثًًل َلـو ُقْلـَت: 
ِ
 (َأنْ )، َوهـِذِه (أل

ُلَها بِـ ْكَرامِي)ُتَؤوِّ ةٌ (ِجْئُت إِلِ ُم َجارَّ ٌة، َفـَأْعَمُلوا  (َحتَّـى)َكَما أنَّ  ،، َوَكذلَِك الًلَّ  (َأنْ )َجـارَّ

ْفُظ َوالـَمْعنَى َعَمَل   . (َأنْ )فِي النَّْصِب، َفاْقَتَضى اللَّ

:
ُّ
 الَفاِرِسي

ٍّ
 يتِ الَّ وَ  ،(نْ أَ )ارِ مَ ْض إِ بِ  اهَ دَ عْ بَ  ُل عْ الفِ  ُب ِص تَ نْ يَ  :(ىَحتَّ )» َقاَل اإِلَماُم ُأبو َعلِي

ــتَ نْ يَ   ِهــ اهَ دَ ْعــبَ  ُل ْعــالفِ  ُب ِص
َ
ــ ةُ َلــامِ العَ  ي   يفِ

ِ
 ُل ْعــالفِ وَ  ةُ رَ مَ ْض مُ ـالــ (نْ أَ )وَ  ،رِّ الَجــ مِ ْســاِل

ُ  ُت ئْ جِ : َك لِ وْ قَ  نْ مِ  (َمَك ْكرَ ِأَ ) نَّ أَ  امَ كَ  ورٍ رُ جْ مَ  مِ اْس  عِ ِض وْ مَ  يفِ  ُب َص تَ نْ مُ ـال
ِ
 عَ َمـ َمـَك،رِ كْ أل

«ورٍ رُ جْ مَ  مِ اْس  عِ ِض وْ مَ  يفِ  ةِ رَ مَ ْض مُ ـال (نْ أَ )
(1)

. 

: يَل قِ  إنْ فَ » َوَقاَل: (َأنْ )أَجاَب اإِلَماُم ابُن َيِعيَش َعْن ُسَؤاِل َمْن َسأَل َعْن إِْعَماِل  َوَقدْ 

 ،(َلـنْ )وَ  ،(إَذنْ ) دَ ْعـبَ  ةً رَ دَّ َقـمُ  نْ ُكـتَ  مْ َلـوَ  ،وِف رُ الُحـ هِ هـذِ  دَ عْ بَ  ةٌ رَ دَّ قَ مُ  (نْ أَ ) إنَّ : مْ تُ لْ قُ  لِمَ وَ 

 )وَ 
ْ
 كَ وَ  ،نْ لَ وَ  ،نْ ذَ إِ ) إنَّ : َل يْ قِ  ؟(َكي

ْ
 اَهـيْ فِ  ُتْحـِدُث وَ  اَل،َعـفْ األَ  مُ زَ ْلـتَ  (اَهْيَهـْج وَ  دِ َحـأَ  يفِـ ي

،عَ مَ 
َ
 اهَ تِ اَركَ َش مُ ـلِ  اهَ لَ مَ عَ  ْت لَ مِ عَ وَ  ا،هَ يْ لَ عَ  ْت لَ ُحمِ فَ  َل،عْ الفِ  اهَ ومِ زُ لُ    (نْ أَ )كـ ْت ارَ َص فَ  انِي

ـأَ فَ  ا؛نَ فْ َصـوَ  امَ  ىلَ عَ  ااهَ إيَّ   َِل  اءِ مَ ْسـاألَ  ُل امِـوَ عَ وَ  ،رٍّ َجـ اَفـرْ َح  مـاهُ فَ  ،(َحتَّـى)وَ  (مُ الـًلَّ ) امَّ

 (نْ أَ ) َت رْ دَّ َقـ اإذَ َفـ. اَمـهِ رِ يْ غَ بِ  انَ كَ  وًبا،ُص نْ مَ  امَ هُ دَ عْ بَ  ُل عْ الفِ  دَ ُوجِ  اذَ إِ فَ  ،الِ عَ فْ األَ  يفِ  ُل مَ عْ تَ 

 أويـلِ تَ  يفِـ َل عْ الفِ وَ  (نْ أَ ) نَّ ألَ  ؛امَ هِ لِ ْص أَ  ىلَ عَ  ماْس  يفِ  َتْينِ لَ امِ عَ  ،(ىتَّ َح )وَ  ،مُ الًلَّ  ِت ارَ َص 

 
ِ
 .مِ ْس اِل

 نِ يْ َضــوَ عِ  اتَ ارَ َصــ (مَ الــًلَّ )وَ  ،(ىتَّــَح ) نَّ ألَ ؛ اَمــهِ بِ  ُب ْصــالنَّ وَ  (نْ أَ ) ُف ذْ َحــ اغَ َســ مــانَّ إِ وَ 

«اهَ نْ مِ  ضِ وَ العِ  ودِ وُج لِ  ةِ ودَ الموُج كَ  ْت انَ كَ فَ  ا،هَ نْ مِ 
(2)

. 

َمَع َبعِض األَْمثَِلِة، َكـالَكًلِم َعَلـى الَجـْزِم  ُثمَّ ُيَتابُِع الـمهنِدُس َويسَتمرُّ فِي التََّشاُغِب 

ــِة َوَحــْذِف النُّــوِن، َوَيْبَحــُث َعــْن َعًلَقتَِهــا بَعًلَمــِة الَجــْزِم األَْصــلِيَِّة  بَِحــْذِف َحــْرِف الِعلَّ



 )التَّعلِيَقُة َعَلى كَِتاِب ِسْيَبَوْيِه  (1)
ِّ
 .(2/135للَفاِرِسي

بِن َيِعيَش ) (2)
ِ
ِل ِل  .(4/230َشْرُح الـُمَفصَّ
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ُكونِ ) ا، َمـَع أنَّـُه لـيَس (السُّ ٌّ َيِسيٌر ِجدًّ
ا َنْحُن بَِصَدِدِه َوُهَو َشيٌء ُجزئِي ، َوَِل َأُظنُّ هَذا مِمَّ

ِة، َأْو: َحْذِف النَّْوِن، َحتَّـى  ُكوِن َوَحْذِف َحْرِف الِعلَّ مَِن الَواِجِب وجوُد الَعًَلَقِة بيَن السُّ

 ْرُفوًضا.َيُكوَن األَمُر َمقُبوًِل، َوبُدونِِه َيِصيُرو مَ 

َفَأْصُل الـَمْسأَلِة أنَّ النَُّحاَة َوَجُدوا الَعَرَب َيْسَتخِدُموَن فِي َكًَلمِِهْم َحاَلًة مِـَن الِفْعـِل 

، َورَأوا َلَهــَذا الـــَمجُزوِم ُصــوَرَتْيِن: ُصــوَرًة َيُكــوُن الَجــْزُم (الـــَمجُزومَ )َفــَأْطَلُقوا َعَليَهــا 

ِحيَحِة، َنْحُو:  بِسُكوِن الَكلَِمِة َكاألَْفَعالِ   .(َلْم َيْخُرْج، َلْم َيْذَهْب )الصَّ

ِة، َنْحـُو:  ا بَِحْذِف َحْرِف الِعلَّ َلـْم َيـْرُج، َلـْم )َوُصوَرًة َيُكوُن الَجْزُم فيَها بِالَحْذِف، إِمَّ

وِن َوذلِـَك فِـي األَْفَعـاِل الَخْمَسـِة، َنْحـُو: (َيْلَق، َلم َينِ  ْذَهَبا، َلـْم َلـْم َيـ). َأْو: بَِحْذِف النُـّ

 .(..َيْذَهُبوا

َفَماَذا َعَلى النَّحِوّييَن فِي َجْمِع هِذِه األََسـالِيِب َوإِْطـًلِق اْصـطًِلٍح َعَلْيَهـا َوالتَّقنِـيِن 

 َلَها، َوَضْبطَِها َضْبًطا َدقِيًقا َيْجَمُع َجِميَع ُأُصولَِها َوُفُروِعَها؟!

q 
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 َطْيٌف َزاِئل ِفي اِلاعِتَراِض َعَلى الَفاِعِل 
ك

: َه
ئَتتا كِسرمه  ه

كَوِسَفِعا َه
كِسظَِّها كِسَفِعا ه

َم المهنِدُس َعْن الَفاِعِل َيُكوُن َباِرًزا َتاَرًة، َوَيُكوُن ُمسَتتًِرا ُأْخَرى، َوَمثََّل لُِكلِّ  ثمَّ َتَكلَّ

َواِحٍد مِنُْهَما بِِمَثالٍ 
(1)

عتَِراَض َعَلى هَذا األَْمِر َفُهَو مِْن َقبِيِل التََّحاُمِل ، َولكِنَّ 
ِ
ُه إِْن أراَد اِل

َغـاِت األُْخـَرى مِـْن َجانِـٍب آَخـَر ألنَّ  ْلِم َعَلى الَعَربِيَِّة مِْن َجانٍِب، َومَِن الَجْهـِل باللُّ َوالظُّ

تِـي َوَقْفنَـا عليَهـا َكا يَّـِة هَذا َموجوٌد فِي اللَُّغاِت األُْخـَرى الَّ
ـِة َوالَفاِرسـيَِّة َوالتُّْركِ إِلنجلِيِزيَّ

ا وَِل َغَراَبَة فِي ذلَِك؛ ألنَّ الَفاِعَل َمعُلوٌم َوَِل التَِباَس فِي َحْذفِِه  ِة، َوُهَو َعاٍد ِجدًّ َوالُكرِديَّ

 َبْعـدَ  بِـذلَِك  َح َصـرَّ  َكَمـا َوَعَدِم ِذْكِرِه، َوَكاَن أوزوُن أراَد مِْن ِذْكِر هَذا َأْن َيْعَتِرَض عليـِه،

 بـالَخيرِ  َذَهـَب ): الجمَلـة حيـُث  الــُمْسَتتِرِ  الَفاِعـلِ  مَِثـالِ  إَِلـى اآلنَ  َنُعودُ ): َوَقاَل  َصْفَحةٍ 

هِ  : َونسـأُل . (ُهـوَ ) َتقـِديُرهُ  جـواًزا ُمسـَتتِرٌ  َفاِعُلـهُ  َمـاٍض، ،(َذَهـَب ) الِفْعـَل  أنَّ  َفنِجدُ  ،(ُكلِّ

: التَّأِويـُل  َفيُكـونُ  اللُُّصـوَص؟: َأوِ  الَجـَراَد؟: َأو َمـَثًًل؟ الَجـيَش  الَفاِعُل  َيُكونُ  َِل  لِـَماَذا

هِ  بالَخيرِ  اللُُّصوُص  َذَهَب  ِميرُ  وعليهِ . ُكلِّ  اللُُّصـوِص، َعـنِ  َينُـوُب  :َأو ،َيعودُ  (ُهم) فالضَّ

  َضِميِرَنا َعنْ  ِعَوًضا
ِّ
«(ُهوَ ) الَوْهِمي

(2)
 . 

َوَأَنــا َِل َأْدِري َحِقيَقــًة لـــَماَذا هــَذا التََّشــاُغُب َوالـــُمَغاَلَطُة مِــْن َصــاِحِب الِجنَاَيــِة َمــَع 

ـِذي َِل ُينْـتُِج َخْيـًرا َوَِل   الَّ
ِّ
ُة هبَذا األُسـُلوِب الَهَمِجـي خِريَّ ُم َوالسُّ الَعَربيَِّة، َوَما هَذا التََّهكُّ

ِك  َهَذا َلْيَس )ْن َتْهِدَم الَعَربِيََّة؟ َِل َوأْلُف َِل، َيُروُم إِْصًَلًحا؟ َأُيْمكِنَُك أَ   . (!َفاْدُرِجي بُعشِّ

ــِر  ــاَل إَِلــى ِذْك ٌّ َعــْن َقَواِعــِد النَّْحــِو َولــذلَِك َم
ــي ــْن َجانِــٍب آَخــَر َفالمهنــِدُس َأْجنَبِ َومِ

ــُه َِل بــأَس بــإِْفَراِد الِفْعــِل َوَتــْذكِيِرِه، َحيــُث إنَّ (الَجــْيشِ ) ْفِظ  (الَجــيَش )؛ ألنَّ ُمْفــَرٌد بــاللَّ

ِميَر بِـ َر الضَّ  .(ُهوَ )َوَجْمٌع بالـَمْعنَى، َفَعَلى ذلَِك ُيْمكِنَُك َأْن ُتَقدِّ



اَحةَ َمثََّل للظَّاِهِر بَِقْولِِه: ) .(50-49)ص (1)  .(َذَهَب بالَخْيِر ُكلِّهِ َوللُمسَتتِِر: ) .(َأَكْلُت التُّفَّ

 .(52-51)ص (2)
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ـِميُر  ِميِر َوَتْقِديِرِه، َوَلـيَس الضَّ َياُق ُهَو الَحاكُِم فِي اختَِياِر الضَّ َومِْن َجانٍِب آَخَر فالسِّ

عتَِراِض الَهِزيِل،  (ُهوَ )
ِ
 نَ مِ  َأَحدٌ  بذلَِك  َيُقْل  َوَلمَدْوًما، َحتَّى ُيعاِرَض الـُمهنِدُس هبَذا اِل

ِميَر فِي اقً لَ طْ مُ  الُعَلَماءِ  َحتَّى َيْعَتِرَض َوَيْسَتهِزَئ، َوهَذا ُكُتـُبُهم  (ُهو)، َوَلم َيحصُروا الضَّ

 ا َيَتَبيَّْن َلُكُم األَْمُر.بيَن أيِديُكْم َوفِي َمْكَتَباتُِكم، َراِجُعوهَ 

ِميُر َقْد َيُكوُن   )، َكَما َيُكوُن (ُهوَ )َفالضَّ
َ
ـِميِر، (ِهي ِذي ُيَعيُِّن َنْوَع الضَّ ياُق ُهَو الَّ ، َفالسِّ

ـِذي ُيَوافُِقـُه، َكَمـا َأنَّـُه َلـْو كـاَن َعـْن  ـِميُر الَّ َفإَِذا َكاَن ِسَياُق الَكًلِم َعْن ُمْفَرٍد، ُيوَضُع الضَّ

ِر َوالـُمؤنَِّث. أُن َمَع الـُمَذكَّ  َجْمٍع ُيوَضُع َلُه َما َيُدلُّ َعَلى الَجْمِع، َوهَكَذا الشَّ

: أْل ا كَعَلىكِسفا كِسَفِعا ا  مه
َا كَتْق

تِي َذَكـَرُه َوَغـاَلَ  فِيـِه، ُهـَو الَكـًلُم َعـْن َتقـِديِم الَفاِعـِل َعَلـى الِفْعـِل  َومَِن األَشَياِء الَّ

وَرةِ َوُهَو َما ُيَس ) ى بالـُمْبَتَدإِ فِي هِذِه الصُّ تِـي » ، َوَقاَل:(مَّ َسنَِجُد الَكثيَر مَِن التَّناُقَضاِت الَّ

َل:  ُجـُل إَِلـى الَبْيـِت )ُتغيُِّب الـَمعانِي َوالـمَفاِهيَم َولنَأُخِذ الــِمَثاَل األَوَّ . َحيـُث (َجـاَء الرَّ

جُل )الَفاعُل  َظاِهٌر َوِل ُغباَر عليِه، َوْلنَُغيِِّر اآلَن   َمْوقِـِع الَفاِعـِل لُِتْصـبَِح الُجمَلـُة:  (الرَّ

ُجُل َجاَء إَِلى الَبْيِت ) جُل (الرَّ ابَِقِة ُمباشرة ُهَو الرَّ . َفإَِذا ُقْلَت: إنَّ الَفاِعَل فِي الُجملِة السَّ

ْفِر بجَدارٍة فِي َقواعدِ  ، َولكِنََّك َتنَاُل الَعًلَمَة الَكامَِلَة  َفَقْد نِْلَت َعًلمَة الصِّ ِّ
النَّْحِو الَعَربِي

ِة الَظاِهَرِة..َوُهنَـا َنْسـأُل: َمـا  ـمَّ ُجَل ُهنَا ُمبَتـَدٌأ َمرُفـوٌع بالضَّ فِي الَفْهِم َواإِلْدَراِك؛ ألنَّ الرَّ

ُة َعِن الَفهْ  اذَّ ِم َواإِلْدَراِك؟ إِنَّ الَقائَِم بالِفْعـِل هَذا التَّأِويُل الَغِريُب؟ َوَما هِذِه الَقَواِعُد الشَّ

َغــِة َأْن ُيْعِرُبــوا  ُجــُل َســَواٌء َجــاَء َقْبــَل الِفْعــِل، َأْو: َبْعــَدُه. َوَكــاَن األَْجــَدُر بأهــِل اللُّ ُهــَو الرَّ

ــل) ُج ــ (الرَّ ــِه َم ــْن فِْعلِ َم َع ـــُمَقدَّ ــِه ال ـــَمفُعوَل بِ ــوَن ال ــا ُيعِرُب ًما، مِثَلَم ــدَّ ــاِعًًل ُمَق َثًًل َف
(1)

» .

 .(50)ص:



فِْعلـِـِه، َوَلـيَس )َعــْن فِْعلِـِه(، َوَكــَذا مـِـْن األَْوَلـى َحــْذُف )َمـَثًًل(؛ ألنَّــُه فِـي َأّوِل َكًلمـِـِه َقــاَل:  َعَلـى (1)

 .)مَِثَلَما(!
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أُقوُل: إنَّ ُجمُهوَر النَُّحاِة َِل َيَرْوَن َتقِديَم الَفاِعِل َعَلى فِْعلِِه، َوَسيأتِينَا َدلِيُل َكًلمِِهـم 

ــاَلى ــاَء اهلُل َتَع إْن َش
(1)

ــِن  ــَم َع ـــُمهنِدَس َتَكلَّ ــى أنَّ ال ــيَر إَِل ــَك أَودُّ َأْن ُأِش
ــَل ذلِ ــْن قب ، َولكِ

الـَموُضوِع َوَقاَل: إنَّ هـِذِه األَشـياَء ُتَغيِّـُر الــَمْعنَى َوُتَغيُِّبـُه، َولكِـنَّ هـَذا الَكـًلَم ِخـًلُف 

ُجـَل َقـْد الَواقِِع؛ ألنَّ َأْصَل الـَمْعنَى َيْبَقى َوَِل َيَتَغيَُّر، ُثمَّ إِ  نَّ الُجْمَلَة الفعلِيََّة ُتِفيـُد بـأنَّ الرَّ

سِميََّة 
ِ
أيًضـا ُتِفيـُد هـِذِه اإِلَفـاَدَة، بحيـُث  (الـُمْبَتَدَأ َوالَخَبرَ )َجاَء إَِلى البيِت، َوالُجْمَلَة اِل

سِميَّةِ -َتذُكرُ 
ِ
ا التَّنَـاُقُض الــَموُهوُم الـُمْبَتَدَأ َوُتْخبُِر عنُه بالـَمِجيِء إَِلى الَبْيِت، َفمَ -فِي اِل

ِذي أَشاَر إِليِه أوزوُن؟ َوَما الـَمْعنَى ِذي َغاَب فِي الُجْمَلِة الثَّانَِيـِة؟ أرُجـو َأْن ُيِجيـَب  الَّ الَّ

 الـمهنِدُس إَِجاَبًة َمنْطِِقيًَّة.

ا َعْن َتقِديِم الَفاِعِل َعَلى الِفْعـِل َفنَُقـوُل: اعَتَمـَد النَُّحـاُة َعَلـى أنَّ  الِفْعـَل َوالَفاِعـَل  أمَّ

 بَِكًَلٍم َطِوْيـٍل 
ْ
بَِمنِْزَلِة َكلَِمٍة َواِحَدٍة َوَِل َيُجوُز َتقِديٌم فِيَها َوَِل َتأِخيٌر، كَما َذَكَرُه ابُن ِجنِّي

 لِ عَ  وبُ أَ  لَّ دَ تَ اْس وَ » َفَقاَل:
ٍّ
 اَنـأَ  ُت لْ لَ دْ اسـتَ وَ  ،ةٍ لَّ دِ أَ  ةِ ربعَ أَ بِ  لِ اعِ الفَ بِ  لِ عْ الفِ  الِ َص اتِّ  ةِ دَّ ِش  ىلَ عَ  ي

 اَمـ هِ ْيـلِ تْ أُ وَ  ،َك ذلِـ يفِـ اَل َقـ اَمـ دُ رِ وْ أُ  اَنـأَ وَ  ،وَ ُهـ هِ بِـ لَّ دَ اسـتَ  امَ  رِ يْ غَ  رَ َخ أُ  ةٍ لَّ دِ أَ  ةِ َس مْ خَ بِ  ايًض أَ 

 .ُق الموفِّ  اهللُ وَ  ،هُ تُ يْ أَ رَ 

 هِ بِـ ْت لَ َص اتَّ  اذَ إِ  لِ عْ الفِ  مَ َِل  مهُ ينُ كِ ْس تَ  :لِ اعِ بالفَ  لِ عْ الفِ  الِ َص اتِّ  ةِ شدَّ  على بهِ  لَّ استدَ  امَ فَ 

 َك ذلِـ والُ عَ فَ  امَ نَّ إِ وَ  ،(ُت ْج رَ َخ وَ  ،ُت لْ َخ دَ وَ  ،ُت بْ رَ َض ) :وُ حْ نَ  َك وذلِ  ،لِ اعِ الفَ  يرِ مِ َض  ةُ مَ ًَل عَ 

 ،اٍت َكـرِّ حَ تَ مُ  ةِ َعـبَ رْ أَ  اليوَ َتـلِ  ،(ُت َجـرَ َخ وَ  ،ُت َلـَخ دَ وَ  ،ُت بَ رَ َضـ): واولُ يقُ  أنْ  واهُ رِ كَ  همألنَّ 

 أنْ  نْ مِـ واُعـنَ تَ امْ  لمـا ،هُ نْـمِ  (ٍرَفـعْ َج ) اءِ رَ  ةَ َلـزِ نْ مَ  (ُت بْ رَ َضـ) نْ مِـ اءَ التَّـ واُلـزَّ نَ  دْ قَ  همأنَّ  َِل وْ فلَ 

ــولكِ  ،(ُت بَ رَ َضــ) :واوُلــيقُ  ــ هُ نَّ ــ امَّ ـَل ــ دْ وَجــيُ  مْ َل  ةُ ربَعــأَ  ايَهــفِ  ْت َعــمَ اجتَ ٌة َمــلِ كَ  مِهــمِ ًَل كَ  يفِ

 ةَ يَّـاهِ رَ كَ  ،مَ الـًلَّ  وانُ كَ ْسـأَ  ،لِ ْعـالفِ  نَ مِـ ءٍ زْ ُجـ ةَ َلـزِ نْ مَ  (ُت لْ عَ فَ ) نْ مِ  اءُ التَّ  ِت لَ زَ نَ وَ  ،اٍت كَ حرِّ تَ مُ 



ـْيِد )ص:  (1) ْعِر، ُانُظْر: َرَسـائَِل ابـِن السِّ (، َوَقـْد َنـاَظَرُهم 176َيَرى الُكوفِيُّوَن َجَواَز التَّقِديِم فِي الشِّ

 .(، َوَردَّ َعَلى استِْشَهاَداتِِهم4/1582لَجْيِش فِي: َشْرِحِه َعَلى التَّْسِهيِل )َناظُِر ا
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َ الِ وَ التَّ  اهذَ  ونَ هُ رَ كْ يَ  َِل  مهُ نَّ أَ  ىرَ تَ  َِل أَ  ،اِت كَ رِّ حَ تَ مُ ـال اعِ مَ اجتِ 
 رِ يْ مِ َضـبِ  َل ْعـالفِ  َل َصـاتَّ  اذَ إِ  ي

 نَ مِـ ولِ المفُعـ ميرِ َضـلِ  لـيَس  هُ أنَّـ َك وذلِـ ،(هُ بَ رَ َضـوَ  ،َك بَ رَ َضـ): وُ ْحـنَ  َك وذلِـ ،ولِ عُ فْ مَ ـال

 ىْغنِ تَ ْسـيَ  دْ َقـوَ  ،ةَ َبتَّـلْ أَ  لٍ اِعـفَ  نْ مِـ هُ لَ  دَّ بُ  َِل  َل عْ الفِ  ألنَّ  ؛لِ اعِ الفَ  رِ يْ مِ َض لِ  امَ  لِ عْ بالفِ  الِ َص اِلتِّ 

 .هِ امِ أحكَ  نْ مِ  رٍ يْ ثِ كَ    ولِ المفعُ  نِ عَ 

 ُت ْمــقُ ): وُ ْحــنَ  ؛لِ اِعــالفَ  رِ يْ مِ َضــ ىَلــعَ  ِف ْطــالعَ  نَ مـِـ مهُ اعُ نَــتِ امْ  وَ ُهــوَ  :رُ آَخــ هُ َلــ يــٌل لِ دَ وَ 

 اءِ مَ ْس األَ بِ  هُ وْ قُ حِ لْ يُ وَ  هُ وْ وُ قْ يُ فِ  هُ وْ دُ كِّ ؤَ يُ  ىحتَّ  َك لِ ذَ لِ  مهُ اُح بَ قْ استِ فَ  ،(رٌ كْ بَ وَ  ُت دْ عَ قَ )وَ  ،(دٌ يْ زَ وَ 

 اءَ التَّـ واُلـزَّ نَ  دْ َقـ مُهـأنَّ  ىَلـعَ  ةً َلـَِل دَ - (رٌ َفـعْ َج وَ  اَنـأَ  ُت دْ َعـقَ )وَ  ،(دٌ يْ زَ وَ  انَ أَ  ُت مْ قُ ): وُ حْ نَ  يفِ 

  َف طِ عْ تَ  نْ أَ  نُ ُس حْ يَ  َِل  امَ كَ فَ  ،لِ عْ الفِ  ضِ عْ بَ  ةَ لَ زِ نْ مَ 
ِ
 مْ َلـ َك كـذلِ  ،لِ ْعـالفِ  ضِ ْعـبَ  ىَلـعَ  مَ ْسـاِل

 اَهـنِ وْ كَ وَ  ،لِ ْعـالفِ بِ  اَهـاجِ زَ تِ امْ وَ  ،اءِ التَّـ ِف عْ َضـلِ  ،(ُت ْمـقُ ) نْ مِـ اءِ التَّ  ىلَ عَ  هُ فَ طْ عَ  وانُ ِس حْ تَ ْس يَ 

 .هُ نْ مِ  ءٍ زْ جُ كَ 

 واانُ َكـ نْ إِ وَ  ،لِ ْعـالفِ  ىَلـعَ  لِ اِعـالفَ  مِ دُّ َقـتَ  ازِ وَ َجـ نْ مِـ مهُ اعُ نَـامتِ  وَ ُهـوَ  :ٌث الِـثَ  هُ لَ  يٌل لِ دَ وَ 

 َك كذلِ  ،(دٍ يْ زَ ) نْ مِ  ايالزَّ  ىلَ عَ  اَل الدَّ  ونَ مُ دِّ قَ يُ  َِل  امَ كَ فَ  ،هِ يْ لَ عَ  إِ دَ تَ بْ مُ ـال رِ بَ َخ  مَ دُّ قَ تَ  نَ وْ يزُ جِ يُ 

 .لِ عْ الفِ  ىلَ عَ  لِ اعِ الفَ  مِ يْ قدِ تَ  نْ مِ  واعُ نَ امتَ 

 ونُ النُّ فَ  ،(انِ ومَ قُ يَ ): ةِ يَ نِ ثْ التَّ  يفِ  مهُ لُ وْ قَ  وَ هُ وَ  ا،هَ فِ طَ لْ أَ وَ  اهَ بِ رَ غْ أَ  نْ مِ  وَ هُ وَ  :عٌ ابِ رَ  هُ لَ  يٌل لِ دَ وَ 

  مِ يْ مِ ـال ةِ مَّ َض  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  عِ فْ الرَّ  ةُ مَ ًَل عَ 
 َق حَ لْ تَ  أنْ  يغِ بَ نْ يَ  عِ فْ الرَّ  ةُ ًلمَ عَ وَ  ،دِ احِ الوَ  يفِ  (ومُ قُ يَ ) نْ مِ

 جِ مَ فَ  ،اخٍ رَ تَ  َِل وَ  ٍق رْ فَ  ًَل بِ  هِ ائِ زَ ْج أَ  اءِ َض انقِ  عَ مَ  وعَ المرفُ 
ْ
 ِف لِ األَ  دَ عْ بَ  (انِ ومَ قُ يَ ) يفِ  ونِ النُّ  ءُ ي

 هِ  يتِ الَّ 
َ
ـَح أَ  دْ َقـ مُهـنَّ أَ  ىَلـعَ  - مهِ بِ هَ ذْ َمـ نْ مِ  - لُّ دُ يَ  ،نَ يْ لِ اعِ الفَ  يرُ مِ َض  ي  َل اِعـالفَ  يرَ مِ َضـ والَّ

 ِهـوَ  ،عِ ْفـالرَّ  ةَ َمـًَل عَ  هُ يرَ مِ َضـ والَ وْ أَ  مهُ نَّ ألَ  ؛لِ عْ الفِ  نَ مِ  اِب اإلعرَ  ِف رْ َح  لَّ حَ مَ 
َ
 يفِـ ونُ النُـّ ي

 ،(ومُ يُقـ) نْ مِـ يمُ مِ ـال وَ هُ وَ  ،دِ احِ الوَ  يفِ  اِب رَ عْ اإلِ  َف رْ َح  والَ وْ أَ  امَ كَ  ،(انِ دَ قعُ يَ وَ  ،انِ ومَ يقُ )

  ةُ مَّ الضَّ  وَ هُ وَ  ،عِ فْ الرَّ  مَ لَ عَ 
 ىَلـعَ  يـلٍ لِ دَ  ىوَ ْقـأَ  اهـذَ  يِفـفَ  ،هِ بِـ هُ وْ رُ اَشـبَ وَ  (دُ يقعُ وَ  ،ومُ يقُ ) يفِ

ــزَ ْج أَ  ضِ عْ بَ َكــ هُ َعــمَ  هِ نِــوْ كَ وَ  ،لِ اِعــالفَ بِ  لِ ْعــالفِ  اِج زَ امتِــ ةِ دَّ ِشــ ــمِ  هِ ائِ  ،ونَ وُمــقُ يَ ) َك كــذلِ وَ  .هُ نْ
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(ينَ ومِ قُ تَ وَ 
(1)

. 

ككل اككِنَكأَككِهَكتهك ْكأَك َككلتاكِسَّككةهكسَّك اكِ َككةهكَئكمْكِسَخككِ َّكأَكوَك ك-: اكِعاكِسفَكُاكك اكألْكِسفاككِلاكَصكِت ككةاكََّكشا

 ءِ زْ الُجـ ىرَ ْجـمُ  (اذَ بَّـَح ) :مهِ لِ وْ َقـ يفِـ َل اِعـالفَ وَ  َل ْعـالفِ  وارَ ْج أَ  دْ قَ  مهُ تُ يْ أَ رَ  ينِّ أَ  :اهَ لُ وَّ أَ فَ 

 :اٍت هَ جِ  ِث ًَل ثَ  نْ مِ  دِ احِ الوَ 

ــ َل ْعــالفِ  أنَّ  :ِِهَكََكْحررإاك ــ َل اِعــالفَ وَ  «بَّ َحــ» وَ ُهــ يذِ الَّ  امَ هُ دُ َحــأَ  نَ رِ ُقــ دْ َقــ «اذَ » وَ ُهــ يذِ الَّ

 ا،مَ هُ دَ ْعــبَ  امً اْسـ اَمـهِ بِ   َ بُ رْ َتــ ىتَّـَح  ائً يْ َشـ ايــدَ فِ يُ  مْ َلـوَ  ،ًلَّ قِ تَ ْسـيَ  مْ َلــفَ  َك ذلِـ عَ َمـوَ  ،هِ بِ احِ َصـبِ 

ـحَ مُ  اذَ بَّـَح )وَ  ،(دٌ ْيـزَ  اذَ بَّ َح ) :وُل قُ تَ فَ   ،دِ اِحـالوَ  ءِ زْ الُجـ ةَ َلـزِ نْ مَ  َِل زَّ نَـتَ  دْ َقـ اَمـهُ نَّ أَ  َِل وْ َلـفَ  ،(دٌ مَّ

ـحَ مُ  دَ َعـقَ وَ  دٌ ْيـزَ  امَ َقـ) :وُ ْحـنَ  ،لِ اِعـالفَ وَ  لِ ْعـالفِ  يفِـ ُب ِجـيَ  امَ كَ  ا،مَ هِ ِس فُ نْ أَ بِ  ًلَّ قَ ستَ َِل   ،(دٌ مَّ

 َك ذلِـ دَ ْعـبَ  رْ كُ ذْ تَ  مْ لَ وَ  ،تَّ كَ َس وَ  ،(دَ عَ قَ ) :َت لْ قُ  :وْ أَ  ،تَّ كَ َس وَ  ،(دٌ يْ زَ ): َت لْ قُ  وْ لَ  َك أنَّ  ماكَ فَ 

  انَ كَ  نْ إِ وَ  ،(اذَ بَّ َح ) ىرَ َج  اأيًض  َك فكذلِ . لَّ قِ تَ ْس يَ  ولم ،ًلمُ الكَ  مَّ تِ يَ  لم ا،مً اْس 
 ًًل اعِ فَ وَ  ًًل عْ فِ

 .دِ احِ الوَ  ءِ زْ الجُ  ىرَ جْ مَ  ،هُ دَ عْ بَ  امَ  ىلَ إِ  دِ رَ فْ مُ ـال ءِ زْ الجُ  ةَ اَج َح  هُ دَ عْ بَ  امَ  ىلَ إِ  هِ تِ اَج َح  يفِ 

 (اذَ حبَّـ) أنَّ  ،(دٌ ْيـزَ  اذَ حبَّـ): مهِ لِ وْ َقـ يفِ  واولُ يقُ  أنْ  ينَ يِّ وِ حْ النَّ  ةُ ازَ َج إِ  :ىََكْخكِ هككةهكهَكِسجاكوَك

 بِ  وعٍ ُفـرْ مَ  عِ ِضـوْ مَ  يفِ 
ِ
 َل نـزَّ تَ  قـدْ  هُ أنَّـ َِل وْ َلـفَ  ،(اذَ بَّـَح ) رِ َبـَخ  عِ ِضـوْ مَ  يفِـ (دٌ ْيـزَ )وَ  ،اءِ دَ تِـبْ اِل

 يفِـ هُ بأنَّـ هُ وْ مُ َسـوَ  امَّ ـَلـ ،هُ دَ ْحـوَ  (دٍ ْيـزَ ) ىرَ جْ مَ  ايَ رَ َج  قدْ  اميعً َج  (اذَ )وَ  (بَّ َح ) أنَّ  مهُ عندَ 

 بِ  عٍ فْ رَ  عِ ِض وْ مَ 
ِ
 .عنهُ  رٌ بَ َخ  هُ دَ عْ بَ  امَ  نَّ أَ وَ  ،اءِ دَ تِ بْ اِل

 وَ  دِ اِحـالوَ  ىَلـعَ  َي رِ ْجـأُ  دْ َقـ (اذَ بَّـَح ) أنَّ  :ةهكثَكِساكِسثَّككةهكهَكِسجاكوَك
ِ
 رِ كَّ ذَ مُ ـالـوَ  ،ةِ َثـًَل الثَّ وَ  نِ يْ نَـثْ اِل

 اذَ بَّـَح وَ  ،انِ يـدَ الزَّ  اذَ بَّ َح وَ  ،دٌ نْ هِ  اذَ حبَّ وَ  ،يدٌ زَ  اذَ حبَّ ): َك لِ وْ قَ  يفِ  ا،دً احِ وَ  ىرً جْ مُ  ِث المؤنَّ وَ 

 ىتَّـَح  (اذَ )ـبِـ  َ لِـُخ  دْ َقـ (بَّ َحـ) أنَّ  َِل وْ َلـفَ  ،(اُت دَ نْـالهِ  اذَ حبَّ وَ  ،ونَ يدُ الزَّ  اذَ بَّ َح وَ  ،انِ دَ نْ الهِ 

ـعَ  اَج رَ َخ وَ  ،دِ احِ الوَ  زءِ الجُ كَ  اعً مَ  اارَ َص   ،ةِ َغـاللُّ  هـذهِ  َِ رْ َفـ يفِـ ُل اِعـالفَ وَ  ُل ْعـالفِ  هِ ْيـلَ عَ  امَّ



َوَقْد َنبََّه ابـُن األنَبـاِريِّ إَلـى ذلِـَك عنـَد َمـا َعـدَّ  .َيْعنِي هَذا لَْمثَِلِة الَخْمَسِة، َوليَس للُمَثنَّى َوْحَدهُ  (1)

 .َفاِعلِ َسْبَعَة َأْوُجٍه فِي َعًَلَقِة الِفْعِل بال
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ــلَ  ــَح ): واالُ َق ــهِ  هِ ذِ بَّ ــَح وَ  ،دٌ نْ ــدَ الزَّ  انِ ذَ بَّ ــبَّ َح وَ  ،انِ ي ــالهِ  انِ َت ــوَ  ،انِ دَ نْ ــدُ الزَّ  ءِ َِل هــؤُ  بَّ َح  ونَ ي

 ةٌ َلـَِل دَ  (اذَ بَّـَح ) رِ ْيـغَ  عَ َمـ ةِ دَ رِ طَّ مُ ـالـ ِق وْ رُ الُفـوَ  ولِ ُصـالفُ  هِ هذِ  نْ مِ  مهُ اعُ نَ تِ امْ فَ . (اِت دَ نْ الهِ وَ 

ــعِ  اَمــهِ اجِ زَ تِ امْ  ىَلــعَ  ــمِ  ةِ دَ اِحــالوَ  ةِ َمــلِ الكَ  ىرَ ْجــمَ  اَمــهِ يِ رْ َج وَ  م،هُ دَ نْ ــ اَمــهُ لَ  َث دَ َحــ امَّ
 نَ مِ

 
ِ
 رْ التَّ  ةِ وَّ قُ وَ  امِ مَ ِض نْ اِل

 .َك ذلِ  ْف رِ اعْ فَ  ،ِب يْ كِ

  يوِّ قَ يُ وَ 
 ا،ذَ بَّـَح  هُ َلـ ْل ُقـتَ  َِل  :ْي أَ  ،(هُ ُعـفَ نْ يَ  َِل  اَمـبِ  هُ ذْ بِّـحَ تُ  َِل ): ِب رَ الَعـ ُل وْ قَ  اًض يْ أَ  َك ذلِ

 .ةِ لَّ دِ األَ  دُ َح أَ  افهذَ . اهَ اجِ زَ تِ امْ  ةِ دَّ ِش  ىلَ عَ  ةٍ لَ َِل دَ  ىوَ قْ أَ  امَ هُ نْ مِ  َل عْ الفِ  مُ هُ اقُ قَ تِ اْش فَ 

كساك َكوَك  ،َل عْ الفِ  اءَ التَّ  واقُ حَ لْ أَ فَ  ،(ٌل مَ َج  ْت دَ عَ قَ وَ  ،دٌ نْ هِ  ْت امَ قَ ): واالُ قَ  دْ قَ  مْ هُ نَّ أَ  وَ هُ وَ  :ِن كثَكك   

 ِهـوَ 
َ
 ءِ زْ الجُ َكــ ايًعــمِ َج  َل اِعـالفَ وَ  َل ْعــالفِ  أنَّ  َِل وْ َلــفَ  ،لِ اِعـالفَ  يــِث نِ أْ تَ  ةُ َمــًَل عَ  ةِ يَقـقِ الحَ  يفـِـ ي

 الشَّ كَ  اعً مَ  اونَ يكُ  ىتَّ َح  ،هِ رِ يْ غَ  يفِ  وهُ لُ عَ جْ يَ وَ  ائً يْ َش  يِث أنِ التَّ بِ  وايدُ رِ يُ  نْ أَ  ازَ َج  امَ ـلَ  ،دِ احِ الوَ 
ْ
 ءِ ي

 .َك لِ ذَ  وُ حْ نَ وَ  (دٌ يْ زَ  ْت امَ قَ ) ازَ جَ لَ  هِ لِ اعِ فَ  نَ وْ دُ  لِ عْ الفِ  يَث أنِ تَ  ادُ المرَ  انَ كَ  وْ لَ فَ ...دِ احِ الوَ 
 

كساك َكوَك كِساكثَكك     :دَ َش نْ أَ  دٍ يْ زَ  ابَ أَ  نَّ أَ  وَ هُ وَ  :ث 

َنكِسَ ِ اَاك]  [ ا

كتَكلْك هككَتكسْرررررركهككَِ رررررركِذَكإاك
ك ْكَغررررررساككًِئررررررما كث 

ك

ككَككل كتارررررررسْكَهكُاككْخكَهكْصرررررررتَككَلكَ ررررررر 
  رررررررَاك ا

 :يىحْ يَ  نُ بْ  دُ مَ ْح أَ  دَ َش نْ أَ وَ  

َنك] ْ  اك ا  [ِسطَّ ا

كِسًرررِجاكعَككْتكَحك َكْصررأَكوَككِ  ررتاكسْككهككَتكْحك َكْصررأَك َك

ك

ككَ كَشكوَك 
كسْركهككءاكَْكمَكرِسركِلاكَصكخا نهكِجاكَعروَككته

(1)
 

 



َغــِة( ) (1) َثْعَلــب َعــن اْبــن اأْلَعَرابـِـي: قيــَل لصــبّيٍة مـِـَن (: »10/83َقـاَل األَْزَهــِريُّ فـِـي: )َتهــِذيِب اللُّ

 .الَعَرِب: َما بَلََغ الكِبَُر مِْن أَبِيِك؟ َفَقاَلْت: َقْد َعجَن وخبَز، َوَثنَّى وثلََّث، وأَْلَصَق وأَْوَرَص، وَكاَن وَكنََت 

 فِي الِجْسِم، َوالَكاينُّ فِي الُخُلِق َقاَل 
ُّ
اِء َأنَُّه َقاَل: الُكنْتي  .َأُبو اْلَعبَّاس، َوَأْخربنِي َسلَمُة َعِن اْلَفرَّ

، َوإَِذا َقـاَل: َكـاَن لِـي َمـاٌل فُكنْـ
ٌّ
: إَِذا َقـاَل: ُكنْـُت َشـابًّا َوُشـَجاًعا َفُهـَو ُكنْتِـي ِّ

ُت َقاَل: َوَقاَل اْبُن األعرابـي

  ُأْعطي
ٌّ
 .«مِنُْه فهَو كانِي
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 يتِ اثَ دَ َحـ يفِـ ُت نْـكُ وَ  ا،ذَ َكـ ُل َعـفْ أَ  يابِ بَ َشـ يفِـ ُت نْـكُ : وُل يُقـ هُ نَّـأَ  اهُ نَـعْ مَ  (ايًّ تِ نْ كُ ) :هُ لُ وْ قَ فَ 

 َت يْ مَّ َسـ وْ َلـ َك نَّـأَ  ةِ رَّ مِ تَ ْس مُ ـالـ ولِ ُصـاألُ  نَ مِـوَ  ،اءُ التَّـ هُ لُ اعِ فَ وَ  ،ٌل عْ فِ : (ُت نْ كُ )وَ  ا،ذَ كَ  عُ نَ ْص أَ 

 ةَ افَ َضـاإلِ  َت ْعـقَ وْ أَلَ  ،َت بْ َسـنَ  :ْي أَ  ،هِ ْيـلَ إِ  َت فْ َض أَ  مَّ ثُ  ،لٍ اعِ فَ وَ  لٍ عْ فِ  نْ مِ  ةٍ بَ كَّ رَ مُ  ةٍ لَ مْ جُ بِ  ًًل ُج رَ 

 بُّ أَ َتـ: (ارًّ َش   َ بَّ أَ تَ ) ىلَ إِ  ِب َس النَّ  يفِ  واالُ قَ  َك ذلِ  ىلَ عَ وَ  ،َل اعِ الفَ  َت فْ ذَ َح وَ  ،رِ دْ الصَّ  ىلَ عَ 
 طِ
ٌّ
 ،ي

 مِ وْ قُ ): َت مْ قُ  يفِ وَ 
ٌّ
 ،ةِ افَ َض اإلِ  اءُ يَ  اهَ بُ لِ تَ جْ تَ  يتِ الَّ  ةِ رَ ْس الكَ بِ  الميمُ  ِت كَ رِّ ُح وَ  ،اءَ التَّ  وافُ ذَ َح  ،(ي

 اوُ الـوَ  َك لْ تِ وَ  ،مِ المي ونِ كُ ُس وَ  اهَ نِ وْ كُ ُس لِ  ْت طَ قِ ُس  ْت انَ كَ  يتِ الَّ  اوُ الوَ  ِت عَ َج رَ  ْت كَ رَّ حَ تَ  امَّ لَ فَ 

(امَ قَ ) نْ مِ  لِ عْ الفِ  نُ يْ عَ 
(1)

 مِ وْ ُقـ): َت ْلـقُ فَ  ،
ٌّ
: (َت نْـكُ ) يفِـ وَل ُقـتَ  نْ أَ  اُس َيـالقِ  انَ َكـ اذَ َكـوَ  ،(ي

 نِ وْ كُ 
ٌّ
 هِ  يتِ الَّ  اوَ الوَ  دُّ رُ تَ فَ  ،ونَ النُّ  كُ رِّ حَ تُ وَ  ،ُل اعِ الفَ  اهَ نَّ ألَ  ؛اءَ التَّ  ُف ذِ حْ تَ  ،ي

َ
 نْ مِـ لِ عْ الفِ  نُ يْ عَ  ي

ٌّ تِ نْ كُ : مهُ لُ وْ قَ فَ  ،(ُت نْ كُ )
 هِ  يتِ الَّ  اءَ التَّ  مُ هُ ارُ رَ قْ إِ وَ  ،ي

َ
 لُّ دُ َيـ ،ةِ افَ َضـاإلِ  اءِ يَ  عَ مَ  لِ اعِ الفَ  رُ يْ مِ َض  ي

ـ وارَ ْجـأَ  دْ َقـ مهُ نَّ أَ  ىلَ عَ   ،هِ ائِـيَ وَ  هِ ايِـزَ  نْ مِـ (دٍ ْيـزَ ) الِ دَ  ىرَ ْجـمَ  لِ ْعـالفِ  عَ َمـ َل اِعـالفَ  رَ يْ مِ الضَّ

ــبَّ نَ  مهُ نَّ أَ َكــوَ  ــبِ  واُه   هِ وِ ْحــنَ وَ  اذَ َه
ــمِ ــعَ  اهُ رَ ْجــمَ  يرِ ْجــيَ  امَّ  اعْ  ىَل

ــتِ ــ مْ هِ ادِ َق ــالفِ  الِ َصــاتِّ  ةَ وَّ ُق  لِ ْع

 .دِ احِ الوَ  ءِ زْ الجُ  لَّ حَ مَ  ايعً مِ َج  ًلَّ َح  دْ قَ  امَ هُ نَّ أَ وَ  ،لِ اعِ الفَ بِ 

كساك َكوَك   َب هَ ذَ  انَ مَ ثْ عُ  ابَ أَ  نَّ أَ  وَ هُ وَ  :ع كُِاك َكك   
 هُ أنَّـ ىَلـإِ  [َجَهنَّمَ  فِي َأْلِقَيا]: هُ مُ اْس  زَّ عَ  هِ لِ وْ قَ  يفِ

 اأيًضـ افهـذَ  .لِ ْعـالفِ  رِ ْيـرِ كْ تَ  نْ َعـ َك ذلِـ اَب نَـفَ  ،لِ اِعـالفَ  يرَ مِ َضـ ىنَّ ثَ فَ  :اَل قَ . ِق لْ أَ  ِق لْ أَ : ادَ رَ أَ 

 نْ َعـ اَب َنـ ،لِ اِعـالفَ  يرُ مِ َضـ وَ ُهـوَ  امَ هُ دَ َحـأَ  ىنَّ ثَ  امَّ ـلَ  هُ نَّ أَ  ىرَ تَ  َِل أَ  ا،مَ هِ اكِ رَ تِ اْش  ةِ دَّ ِش بِ  دُ هَ ْش يَ 

 امْ  ةِ وَّ ُقـلِ  هُ نْ عَ  اَب نَ  امَ نَّ إِ وَ  ،لِ عْ الفِ  رِ يْ رِ كْ تَ 
 ارَ َضـَح  دْ َقـفَ  رَ َضـَح  اذَ إِ  امَ هُ دَ َحـأَ  نَّ أَ َكـفَ  ا،َمـهِ اجِ زَ تِ

ايعً مِ َج 
(2)

. 



 .(َقَومَ (: )ََقامَ ألنَّ أْصَل ) (1)

ابُِع: َأنَُّهم َقـاُلوا للَواِحـِد:81( )ص: أسَراِر الَعربيَّةِ َقاَل ابُن األنَباِريِّ فِي: ) (2) « قَِفـا» (: َوالَوْجُه السَّ

ـاٍر َعنِيـدٍ ]َعَلى التَّْثنَِيِة؛ ألَنَّ المْعنَى: قِْف قِْف، َقاَل اهلُل َتَعاَلى:  ى َوإِْن َكـاَن  [َأْلِقَيا فِي َجَهـنََّم ُكـلَّ َكفَّ َفَثنَـّ

 لَْْسمَ 
َ
اِء، َفَلـْو َلـْم الِخَطاُب لَِمَلٍك َواِحٍد؛ ألَنَّ المَراَد بِِه: َأْلِق َأْلِق، َوالتَّْثنَِيُة َلْيَسْت لَْْفَعاِل، َوإِنَّما ِهي
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ك َكوَك كِ اكَخككس     قَ  ُت نْ نَ ظَ  دٌ يْ زَ ): مهُ ولُ قَ  وَ هُ وَ  :س 
 عَ َمـ َل ْعـالفِ  نَّ أَ  َِل وْ َلـفَ  ى،َغـلْ أَ  نْ مَ يْ فِـ ،(مٌ ائِ

 .ُت نْ نَ ظَ  يفِ  لِ اعِ الفَ  اءُ غَ لْ إِ  ازَ َج  امَ ـلَ  ،دِ احِ الوَ  ءِ زْ الجُ كَ  لِ اعِ الفَ 

 اْخ  ةِ وَّ قُ بِ  دُ هَ ْش يَ  هلُّ كُ  افهذَ 
«لِ اعِ الفَ بِ  لِ عْ الفِ   ِ ًَل تِ

(1)
. .

ْ
 اْنَتَهى كًَلُم اْبِن ِجنِّي

َكـاَن َلُهـم َدلِـيُلُهم َوُبْرَهـاُنُهم، َفَعَلى ذلَِك َنْعِرُف أنَُّهم َلم َيُقوُلـوا ذلِـَك ُسـًدى، َبـْل: 

ٍة َواخَتَصَرَها َوَقاَل فِي نَِهاَيتَِهـا:  هِ هـذِ بِ  َت َبـثَ  اذَ إِ وَ » َوَجَعَلَها اإِلَماُم ابُن األَنباِريِّ َسْبَعَة َأِدلَّ

«هِ يْ لَ عَ  هُ يمُ دِ قْ تَ  زْ جُ يَ  مْ لَ  ،لِ عْ الفِ  نَ مِ  ءِ زْ الجُ  ةَ لَ زِ نْ مَ  ُل زَّ نَ تَ يَ  َل اعِ الفَ  نَّ أَ  هِ ُج وْ األَ 
(2)

. 

ًة َعقلِيًَّة َوُمنَاَقَشًة َرائَعًة لَِمِن اعَتَرَض َعَلى هَذا َفَقاَل: اِق َأِدلَّ  َوَقْد َذَكَر اإِلَماُم ابُن الَورَّ

  اْلِفْعـلِ  ىلَ عَ  مَ دَّ قَ تَ  اإِذَ  َمْفُعوُل ـالْ : َقائٌِل  َقاَل  َفإِنْ »
َ
 ىَلـعَ  مَ دَّ َقـتَ  اإِذَ  َواْلَفاِعـُل  ،َمْفُعـوًِل  َبِقـي

ْبتَِداِء؟ عَ فَ تَ ارْ وَ  َفاِعًًل  ونَ يكُ  َأنْ  نْ مِ  َج رَ َخ  اْلِفْعلِ 
ِ
 بِاِل

 ُب ُيوجِ  رُ آَخ  ٌل َعامِ  مَّ ثَ  َفَلْيَس  ،اْلِفْعلِ  ىلَ عَ  مَ دَّ قَ تَ  اإِذَ  َمْفُعوَل ـالْ  َأنَّ : َذلَِك  فِي َفاْلَجَواُب 

ا َج رُ خْ يَ  َأِلَّ  ُب جِ َفيَ  ،َمْفُعولِ ـالْ  َب ْص نَ  ـ ،التَّْأِخيرِ  َحالِ  فِي َعَلْيهِ  َكانَ  َعمَّ  َفإِنَّـهُ  اْلَفاِعـُل  اَوأمَّ

ْبتِـَداءُ  َوُهـوَ  ،اْلِفْعـلِ  رُ ْيـغَ  ٌل َعامِـ َلهُ  رَ دَّ قَ يُ  َأنْ  نَ كَ مْ أَ  اْلِفْعلِ  ىلَ عَ  مَ دَّ قَ تَ  اإِذَ 
ِ
 ،عٌ ْفـرَ  هُ ُلـَوَعمَ  اِل

ا ،اْلَفاِعلِ  فِي لِ اْلِفعْ  لِ مَ عَ كَ  ْبتَِداءُ  َكانَ  َفَلمَّ
ِ
 فِيـِه، َل ْعَمـيَ  َأنْ  َب َوَجـ ،اْلِفْعـلِ  رِ كْ ذِ لِ  َسابًِقا اِل

  ٌل َعامِ  هُ لَ بْ قَ  مَّ ثَ  َفَلْيَس  اْلِفْعلِ  ىلَ عَ  مَ دَّ قَ تَ  اإِذَ  َمْفُعوُل ـالْ  اَوأمَّ 
ٌّ
 ِمـهْ وَ  َوَِل  َلْفظِي

ٌّ
 اْلِفْعـلِ  رَ ْيـغَ  ي

ِذي  إَِلـى عَ ِجـرْ يَ  َحتَّـى رٍ يْ مِ َض  إَِلى َسبِيَل  َوَِل  ،يرٍ مِ َض  نْ مِ  اْلِفْعُل  َذلَِك  ًَل َخ  إِذْ  ،هُ لَ بْ قَ  مَ دِ قَ  الَّ

 َمـعَ  َذاِهَبـةٌ  اْلَفاِعـلِ  ةُ َبـتْ رُ وَ  َذكْرَنـاُه، امَ ـلِـ التَّْقـِديمِ  َمـعَ  َباقَِيـةٌ  َمْفُعولِ ـالْ  ةُ بَ تْ رُ فَ  ،هُ لَ بْ قَ  َمْذُكورٍ 

ْبتَِداءِ  لِ ْج أَ  نْ مِ  التَّْقِديمِ 
ِ
ِذي اِل   ٌل َعامِ  َلهُ  يْظهرُ  َِل  الَّ

ٌّ
«َلْفظِي

(3)
. 

 مْ َلـ التَّـْأِخيرُ  بِـهِ  وَي ُنـ اَوإِذَ  ،التَّـْأِخيرُ  لِ اِعـالفَ بِ  َي وُنـ َفَهًلَّ : َقائٌِل  َقاَل  َفإِنْ » َوَقاَل أيًضا:

 ؟أً ُمْبَتدَ  هُ َكونُ  زْ جُ يَ 



ْسُم َمنِْزَلَة َبْعض الِفعْ 
ِ
ِل اِل  .ِل، َوإِِلَّ َلـَما َجاَزْت َتْثنَِيُتُه بِاْعتَِباِرهِ َيَتنَزَّ

 .(235-1/231ِسرُّ َصنَاعِة اإلعراِب ) (1)

 .(81ص) أسَراُر الَعربيَّةِ  (2)

اِق  (3) بِن الَورَّ
ِ
 .(271ص) ِعَلُل النَّْحِو ِل
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 َأنْ  لِ اْلِفعْ  بعدَ  َكانَ  اإِذَ  اْلَفاِعلِ   َ َشرْ  َأنَّ  َوَذلَِك  ،حُّ َيِص  َِل  َهَذا َأنَّ : َذلَِك  فِي َفاْلَجَواُب 

 رِ يْ غَ  نْ مِ  لْلِقَيامِ  َفاِعًًل  رَ كُ ذْ تَ  َأنْ  اٌل حَ مُ فَ  ،(يدٌ زَ  َقامَ ): َنْحوُ  ،َمْوُجودٌ  َوُهوَ  هُ َغيرُ  هُ َقامَ مَ  ومَ قُ يَ 

ا ،(ديْ زَ ) ودِ ُج وُ  َمعَ  َتْثنَِيةٍ  َوَِل  ٍف طْ عَ   اْلمنزَلـةِ  بَِهـِذهِ  اْلِفْعـلِ  ىَلـعَ  مَ دَّ َقـتَ  اإِذَ  (يدزَ ) َكانَ  َفَلمَّ

 نَـامْ لِ عَ  ،(يـدزَ ) ىوَ ِسـ ٌل َفاعِ  اْلِفْعلِ  لَهَذا ونَ يكُ  َأنْ  َجازَ  اَفإِذَ  اُه،وَ ِس  َفاعلٍ  وجودُ  اْسَتَحاَل 

 ،(َأبـوهُ  َقـامَ  دٌ ْيـزَ ): َك َقْولِـ َنْحـوُ  ،َفـاِعًًل  ونَ ُكـيَ  َأنْ  نْ مِـ َج رَ َخـ دْ قَ  (ادً يْ زَ ) َأنَّ  َِلَلةِ الدَّ  بَِهِذهِ 

َِب  امُ يَ القِ فَ  ْْ ْبتَِداءُ  َوُهوَ  ،اْلِفْعلِ  َهَذا بَِغْيرِ  اعً فِ تَ رْ مُ  (دٌ يْ زَ ) ونَ يكُ  َأنْ  َفَوَجَب  ،ةَ َحالَ مَ  َِل  ل
ِ
 .اِل

 ،اْلِفْعلِ  َحاَل  يْخَتلْف  مْ لَ  ،مَ دَّ قَ تَ  اإِذَ  بِِفْعلِهِ  اعً فِ تَ رْ مُ  َكانَ  َلوْ  اْلَفاِعَل  َأنَّ  َوُهوَ : رُ آَخ  هٌ ْج َووَ 

ا  ُظُهـورُ  َوَذلِـَك  ،اْلِفْعلِ  ىلَ عَ  مَ دَّ قَ تَ  اإِذَ  بِِفْعلِهِ  اعً فِ تَ رْ مُ  َلْيَس  هُ َأنَّ  نَامْ لِ عَ  ا،فً ُمْخَتلِ  َوَجْدَناهُ  َفَلمَّ

«(َقاُموا ونَ يدُ الزَّ وَ  ا،امَ قَ  انِ يدَ الزَّ ): َكَقْولَِك  ،عِ َواْلجمْ  التَّْثنَِيةِ  َمةُ َعًَل 
(1)

. 

َوهبَذا َعلِْمنَا أنَّ الـمهنِدَس َلـم يعَتـِرْض إِلَّ بَِسـَبِب ُبْعـِدِه َعـْن َقَواِعـِد النَّْحـِو َوَكـًلِم 

أرَبابِِه فِي َقَواِعِدِه َوَضَوابِطِِه، َوتأِصيًلتِِهم َلَها، َفَلْو َرَجـَع إَلـى َكًلمِِهـم ألَْذَعـَن َوأيَقـَن 

ُّ التَّوفِْيِق بَِفْضلِِه.َواعَتَرَف إِْن كاَن باِحًثا، َواهلُل تَ 
 َعاَلى َولِي

ك ؟ك(ِسس  نهك)َكْ َفكَتح   كِسَفِعا ا كَ َح َّ

ُق إَِلى مَِثاٍل آَخَر، َوُهـَو:  ، َوَيعَتـِرُض َعَلـى أنَّ (النَِّسـاُء َيْعَمْلـَن فِـي الحْقـلِ )ُثمَّ َيَتَطرَّ

ونَ )  الَفاِعــُل، (النُـّ
َ
َمَحـلَّ الَفاِعــِل؟ َوأيــَن الـــُمحاَكَمُة َكيــَف َتحــلُّ النُّــوُن » َوَيُقـوُل: ِهــي

«الَعقلِيَُّة فِي التَّقِعيِد؟
(2)

. 

َوالثَّْرَثَرِة بالَكًلِم، َوإِِلَّ َفلـيَس ُهنـاَك َمـا َيْمنَـُع مِـْن  أُقوُل: هَذا َليَس ِسَوى التََّشاُغِب 

ـِميُر  ختَِصاِر َوالتَّيِسـيِر مِـْن َجانِـٍب َحيـُث َيُقـوُم الضَّ
ِ
َحـْرٌف )ذلَِك، َوهَذا مِْن ِسَماِت اِل

ــْن َجانِــٍب آَخــَر أَداةٌ (اْســٍم ُمْشــَتِمٍل َعَلــى ُحــُروٍف )الَفاِعــِل  َمَقــامَ  (َواِحــدٌ  لَِتنِْســيِق  ، َومِ



اِق  (1) بِن الَورَّ
ِ
 .(272-271ص) ِعَلُل النَّْحِو ِل

 .(51)ص (2)



  

274 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى  

ُم الَفاِعُل فِي الَعَربيَِّة  (النُّونُ )ُمْبَتَدًأ، وَ  (النَِّساءُ )الَكًلِم، حيُث َيُكوُن  َفاِعًًل؛ ألَنَُّه َِل َيَتَقدَّ

تِي ابَِقِة الَّ ِقيَن. َعَلى فِْعلِِه، لَْسَباِب السَّ ْت فِي َكًلِم الُمحقِّ  َمرَّ

ا َِل َنُقوُل بَِقْوِل النَُّحاِة، َوَِل َنْرَضى بَِكًلمِهم، َولكِْن َوكَذا َنُقوُل للمهنِْدِس: َهْب أنَّنَ 

فِي مِْثـِل هـِذِه الُجْمَلـِة، َويُكـوُن َكًلُمـَك  (النُّونِ )َأْعطِنْا َكًلًما َمعُقوًِل فِي َتحِديِد َمْوقِعِ 

!َمنْطِِقيًّا َسلِيًما َعْقًَلنِيًّا، َيخُرُج َسالًِما فِي الـُمَحاكمِة الَعقلِيَّ 
ِّ
 ِة َوَتْحَت الـِمعَياِر الـَمنْطِِقي

؟ كِ َْ َاكَ ِعا   أْل ا كسافا َه نه كَكْ َفكَ 

ُم َعـِن الَفاِعـِل لِِفْعـِل  (فِْعـِل األَْمـرِ )ُثمَّ َيْذَهُب َصاِحُب الِجناَيِة إَِلى َمْوُضوِع  َوَيـَتَكلَّ

إعـَراٍب ُأخـَرى، َوْلنَأُخـْذ َمـَثًًل الُجْمَلـَة َننَْتِقـُل اآلَن إَِلـى َحاَلـِة » األَْمِر َوُينْكُِرُه، َوَيُقوُل:

ـاِهِر فِـي  (ارِجعْ ). َحيُث (اْرِجْع إَِلى الَبْيِت )التَّالَِيَة:  ـُكوِن الظَّ ٌّ َعَلـى السُّ
فِعـُل َأْمـٍر َمْبنِـي

 .(َأْنَت )َتقِديُرُه -(وُجوًبا)َِلِحْظ َكلَِمَة -آِخِرِه. َوالَفاِعُل َضِميٌر ُمسَتتٌِر وُجوًبا 

 ، وُهنا َنِجُد َغَراَبًة فِي ذلَِك اإِلعَراِب الَفِريِد، حيُث افَتَرْضـنَا َفـْوًرا أنَّ الِفْعـَل َقـْد َتـمَّ

ـِميُر  ـِق (أْنـَت )َوَخَلْقنَا َلُه َفاِعًًل ُهـَو الضَّ . فِـي ِحـيِن أنَّ ُهنـاَك احتَِمـاًِل َكبيـًرا بَِعـَدِم َتَحقُّ

 الِفْعِل لِيُكوَن َلُه َفاِعٌل.

ُيمكِنُـُه دائًِمـا َأْن َيـْرُفَض  (ُعـْد َأِو: اْرِجـْع إَِلـى الَبْيـِت ) ِعنْـَد َقـْولِي لَِصـِديِقي: َفَمَثًًل 

 ذلَِك، َوعليِه َفًَل َيحُدُث الِفْعُل َأْصًًل 
َ
ُجوَع، َأِو: الَعْوَدَة، َوَِل ُيَلبِّي  .(52). ص: «الرُّ

فِي ِصْيَغِة األَْمـِر، مِـْن َأْرَكـاِن األَْمـِر  إِنَّ وُجوَد َشْخٍص ُمَخاَطٍب َيُقوُم بالِفْعلِ  أُقوُل:

اآلمِـُر، َوالــَمْأُموُر، )َوإِِلَّ َفـًَل َيـتِمُّ َوَِل ُيَقـاُل َلـُه األَْمـُر؛ ألنَّـُه َيُقـوُم َعَلـى َأْرَكـاٍن َأْرَبَعـٍة: 

ْيَغةُ  ُيَقـاُل َلـُه َأْمـٌر، َوَلـْيَس فِـي ، َفإَِذا ُفِقَد َواِحٌد مِْن هذِه األَْرَبَعـِة َِل (َوالـَمأُموُر بِِه، َوالصِّ

الَعَربِيَِّة َوْحَدَها، َبْل: فِي َجِميـِع ُلَغـاِت الَعـاَلِم َهَكـَذا؛ ألَنَّـُه َِل ُيْفَهـُم بِـُدونَِها، َوَيْشـَتِرُك 

ى ُلَغًة.  َجِميُع اللَُّغاِت فِي َكْوِن ِخَطابَِها َمْفُهوًما َذا َدَِلَلٍة َوإِِلَّ َفًَل ُتَسمَّ
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ـِذي ُيْلِقـي إَلْيـِه اآلمِـُر ِخَطاَبـُه، َوَيُقـوُم بِـِه فِـي الــُمْسَتْقَبِل،  ـْخُص الَّ َفالَفاِعُل ُهَو الشَّ

َوبُِدونِِه َِل َيْبَقى لَْْمـِر َمْعنًـى، َوَِل َيـَرى َأَحـٌد ِصـْيَغًة مِـْن ِصـَيِغ األَْمـِر َوإِِلَّ َتَخيَّـَل فِْيَهـا 

، َأْو: (َأْنـُتم)، َأْو: َجَماَعـَة ُذُكـوٍر (َأْنـَت )ا َكـاَن ُمْفـَرًدا، َفُهـو وُجوَد َشْخٍص َيُقـوُم بِـِه، إِذَ 

، َفَيِصـيُر ُكـلُّ (َأْنُتنَّ )َجَماَعَة إَِناٍث  ـُق الِخَطـاُب بِِهـنَّ ُر َتُقوُم بالِفْعِل َوَيَتَعلَّ
َمائِ ، فهِذِه الضَّ

 َواِحٍد مِنُْهنَّ فِي َمَكانِِه فاِعًًل.

َر (ُقْم َصلِّ فِي الـَمْسِجدِ )َثاِل، َلْو َقاَل َواِحٌد: َفَعَلى َسبِيِل الـمِ  ، َفًَل ُبدَّ مِـْن َأْن َيَتَصـوَّ

الَِّذي ُخوطَِب فِي األَْمِر، َسَواٌء َكاَن َيُقوُم بالِفْعِل فِي الـُمْسَتْقَبِل، َأْو: َِل  (َأْنَت )فِي ِذْهنِِه 

ـِة  يَّـِة  ،(You)َيُقوُم بِِه. َوَكَذا فِـي اإِلْنجلِيِزيَّ
، (امَ ُشـ)، َوفِـي الَفاِرسـيَِّة (sen)َوفِـي التُّْركِ

ــِب، َوالـــُمْفَرِد َوالَجْمــِع  ِر َوالَغائِ َغــاِت األُْخــَرى، َوَكــَذا بالنِّْســَبِة للُمــَذكَّ َوهَكــَذا فِــي اللُّ

بالنِّْسَبِة للَعَربِيَِّة َواللَُّغاِت األُْخَرى
(1)

 . 

َعاقٌِل، َوَِل َأُشكُّ أنَّ الـُمهنِدَس أيًضا مِْن ُجْمَلتِِهم َوُيؤمُِن بِِه، َوَِل َأَرى َأْن ُينْكَِر هَذا 

ْم، َوَكَتـَب َواْسـَتْعَجْم، َوَأَتـى بَِمـا َِل  َج َوَتَأجَّ َب َعَلى الَعَربيَِّة َوُعَلَمائَِها َفَتَأجَّ َولكِنَُّه َتَعصَّ

 ُيَقاُل َوُيْلَجْم.

ِه َأنَّ   َتَعـاَلى َواألَْعَجُب مِْن ذلَِك ُكلِّ
ِ
ُه َسـْرَعاَن َمـا َنـاَقَض َنْفَسـُه ِعنْـَد َمـا َذَكـَر َقـْوَل اهلل

ةَ ] ، َوَيـذُكُر أنَّ النَُّحـاَة َقـاُلوا إِنَّ الَفاِعـَل ُمْسـَتتٌِر [َوُقْلنَا َيا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك الَجنَـّ

َغـِة َوَِل ُتَمثِّـُل َرْأَينَـا؛ الــُمنَاَقَشُة مِـْن َمْدرَ )وُجوًبا، َوَيُقوُل فِي الَهامِِش:  ألَنَّ َسـِة َأْهـِل اللُّ

(الَفاِعَل ِعنَْدَنا ُهَو آَدُم َحْتًما
(2)

.!! 

؛ ألَنَُّه َفاِصٌل (ِعنَْدَنا)، َكْم ُهَو َجِميٌل َقْوُلُه: (الَفاِعُل ِعنَْدُهم ُهَو آَدُم َحْتًما)َيا َسًَلُم، 

ي  َوُمعِرٌب لُِيبيَِّن َتنَاُقَضُه َوَتَخبَُّطُه ُدوَن أيِّ َتأويٍل َوَِل ُشـْبَهٍة، َوإنَّنِـي َِل َأدِري َمـاَذا ُأَسـمِّ



ُق بينَُهَما بَِغضِّ  (1) ِر َوالـُمَؤنَِّث؛ ألنَّ َكثِيًرا مَِن اللَُّغاِت َِل ُتَفرِّ  .النََّظِر َعِن الـُمَذكَّ

 .(21(، الَهَوامُِش، َهامُِش: )55)ص (2)
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ْيِه التََّشـاغُ  يِه التَّنَـاُقَض؟ َأْم ُأَسـمِّ يِه بأنَُّه َِلَيدِري َما َيُقوُل؟ َأْم ُأَسـمِّ َب فِْعَلُه هَذا، َهْل ُأَسمِّ

 َمَع اللَُّغِة؟

ـا َسـَبُب اعتَِراِضـِه  ِة َحاٍل َفالـُمَهنِْدُس ُموافٌِق للنَُّحاِة فِي ذلِـَك باعتَِرافِـِه، َوَأمَّ َفَعَلى َأيَّ

ابِِق َفَلْيَس بَِمْحُموٍد َوَِل ُتْحَمُد َعاقَِبُتُه، َوَلْيَس ِسَوى َتْعِمَيٍة َوَتْدِجيٍل، َولكِنَّنَا َِل َنـَدُع  السَّ

 َتَعـاَلى، َوَنِسـيُر فِـي َتدجِ 
ِ
يًًل َواِحًدا َوَِل َنسُكُت َعنُه َما َبا بِِقَيْت فِْينَا ُروٌح َتْرُمُق بـإِْذِن اهلل

َجاِجَلِة، َواهلُل الـُمسَتَعاُن. ِريِق الِعيَسِويِّ لَِدْحِر التَّدِجيِل َوالدَّ  الطَّ

نَك] ِ ا اكك ا ََ ك[ِس

ْ ك ََ رررر
َلررررةهككنهشا َ ررررِناككَ َجِجا َْككِسزَّ كَأَتررررْ ِكَوَقرررر

ك

ىك ََ رررررر كَتْترررررر ككَ َ ْتله رررررر َّ ْ رررررر  كككه كجا ررررررْ ككجا

ك ِ ًَ رررمْككَصرررْ  ََ رررمَّككَأَترررىكَزَ رررن ككَ  كِْنَقَضرررىكثه

ك

ْ َئرررررىكَوَعَئرررررىك ككُاألا ْ طاررررر ه جا ْ كك ه َْ كِستَّررررر

ك
ك

ون،كَعنْك كَ ْ زه َه كَغ  ون،كَوَكلم  كأهوزه سه
َا
َهسْ ككِسرمه نْك)َ ِعا ا َه ك:(ِ 

ـِميِر فِـي فِْعـِل األَْمـِر، َوَقـاَل: ُثمَّ   َشَرَع الـُمَهنِْدُس فِي َموُضـوِع وُجـوِب اْسـتَِتاِر الضَّ

َر َلُه. ألنَّ اهلَل َعزَّ َوَجـلَّ َيُقـوُل:  (َأْنَت )َفإِنَّ استَِتاَر الَضِميِر » َوُقْلنَـا َيـا آَدُم ]وُجوًبا َِل ُمَبرِّ

 .(َبَقَرةال) [اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك الَجنَّةَ 

ِميَر  َوَلـم َيْسـَتتِْر، علًمـا َأنَّ  (اْسـُكنْ )ُهـَو الَفاِعـُل للِفْعـِل  (َأْنـَت )ُنًلِحُظ ُهنَا َأنَّ الضَّ

ِميَر  الَواِرَد فِي اآلَيِة الَكِريَمِة َضِميًرا ُمنَْفِصـًًل فِـي َمَحـلِّ  (َأْنَت )َبْعَض النَُّحاِة َيْعَتبُِر الضَّ

َرْفٍع َتوكِيٌد للَفاِعِل الـُمْسَتتِِر، َوَنحُن َنَرى َأنَّ هَذا الَكـًلَم َمـا هـَو إأِلَّ إِْغـَراٌب َوَتْضـلِيٌل، 

َد آلَدَم َما َيَتَوجَّ  -َعزَّ َوَجلَّ -َفَهْل َيْحَتاُج الَخالُِق  ُب عليِه فِْعُلُه، َوَأْمُرُه بيَن الَكاِف َأْن ُيؤكِّ

ُف َأْنَت بـ ـاَدُة النُّحـاُة َأْن َيخُرُجـوا (َأْنَت )َوالنُّْوِن؟ َوَهْل ُنَعرِّ ؟ َولكِْن بَِبَساَطٍة َِل ُيِريُد السَّ

ــُووَن ِذَراعَ  ــا َيْل ــم َدائًِم ـــَمْعنَى، َفُه ــُروا ال ــْو َغيَّ ــى َوَل ــُيوِخِهم َحتَّ ــِد ُش ــْن َقَواِع ــنَّصِّ  َع ال

 .(53-52). ص: «لِصالِِحِهم
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هِذِه الـَمسأَلَة َكَما َلْم َيْفَهِم الـَمَسائَِل األُْخَرى، َوَكـاَن  هنِدَس َلم َيْفَهمْ أُقوُل: إِنَّ الـمُ 

ــًة َوَِل  اســتِدَِلُلُه هبــِذِه اآليــِة الَكريَمــِة اســتِْدِلًِل فِــي َغْيــرِ  ــُة ليَســْت ُمخالَِف ــِه، َفاآلَي َمَحلِّ

ًة ُأخَرى ُهنَـا: َكـاَن اعتَِمـاُد النَُّحـاةِ  ُرُه مرَّ َلُه النَُّحاُة؛ ألنَّنَا ُقْلنَا سابًِقا َوُنَكرِّ  ُمنَاقَِضًة لَِما َأصَّ

ستِْدَِلِل َعَلى الَقَواِعِد، َوَِل َيُكوُن فِي الُقرآِن الَكِريِم 
ِ
 َتَعاَلى فِي اِل

ِ
ُل َعَلى كِتاِب اهلل األَوَّ

ِة، ِخًلُف َما َذَكرَ  َغِويَّ َفُقوا َعَلْيِه فِي ُكُتبِِهم؛ ألنَُّهم َجَعُلوُه َمنَْهًًل لَِمَعاِرفِِهُم اللُّ ُه النَُّحاُة َواتَّ

َعى َبْعَد َذلَِك أنَّ فِي الُقرآِن  َل لِِقَياَساتِِهم َواحَتَكُموا إليِه، َفَكيَف ُيدَّ َوَكاَن الـَمْصَدَر األوَّ

 ؟!الَكِريَم ِخًلَف َما َقاُلوهُ 

ِل   َتَعـاَلى َكالــَمْصَدِر األَوَّ
ِ
َما َداَمِت الـَمسأَلُة هَكَذا َوالنَُّحاُة اعَتَمُدوا َعَلى كِتـاِب اهلل

 َوَأْنَصـَعُه َعَلـى اإِلْطـًلِق، َعلِْمنَـا أنَّ الَخَطـَأ َلـيَس فِـي َكـًلِم 
ٍّ
لَِكْونِِه َأْفَصـَح َكـًَلٍم َعَربِـي

َة بيَن َكًل مِِهم َوَِل بيَن هِذِه اآلَيِة الَكِريَمـِة أيُّ َتنَـاُقٍض، َولكِـنَّ الَخَطـَأ النَُّحاِة، َوليَس َثمَّ

 فِي َفْهِم الـُمَهنِْدِس، َكْيَف؟

ـا  ُح َما َجاَء فِي اآلَيـِة الَكِريَمـِة َوَنُقـوُل: إنَّ الَفاِعـَل فِْيَهـا ُهـَو َضـِميٌر ُمْسـَتتٌِر، َأمَّ ُنَوضِّ

 الـَمْذُكوُر، َفَلْيَس بِفَ  (َأْنَت )
ٍّ
اِعٍل، َبْل: ُهَو َتْوكِيٌد للَفاِعِل؛ ألنَُّه َلم يـأِت فِـي َكـًلٍم َعَربِـي

ــاِهِر أيًضــا َعَلــى  ــِميِر الظَّ ــِميِر الـــُمْسَتتِِر، َوَِل َعَلــى الضَّ َفِصــيٍح الَعْطــُف َعَلــى هــَذا الضَّ

ُدوُه بَِضِميٍر آَخَر مِْثلِِه، ُثمَّ َعَطُفوا عليهِ  ِحيِح، إِِلَّ َوَأكَّ ، َفِفي اآليِة الَكِريَمِة َعَطَف اهلُل الصَّ

َتَعـاَلى َزْوَج 
(1)

َعَلــى آَدمَ  --آَدَم  
(2)

ـِميَر َوَعَطــَف   َر الضَّ فِـي الُحْكــِم، َفلِـذلَِك َكــرَّ

ـوَرِة، َفـإَِذا  ِميِر فِي األَْمِر، إِِلَّ فِي هِذِه الصُّ عليِه، َوَلْم يأِت فِي الُقرآِن الَكِريِم إِْظَهاُر الضَّ



ُجـُل َزْوُج المـرأةِ، والمـرَأُة (: »337فِـي كَِتـاِب: )َلـيَْس فِـي َكـًَلِم الَعـَرِب( )ص: َقاَل ابُن َخاَلَوْيهِ  (1) فالرَّ

ُجِل، َقـاَل اهلُل َتَعـاَلى آلَدَم  ةَ ]: َزْوُج الرَّ َوُربََّمـا قِْيـَل للَمـْرَأةِ: َزْوَجـٌة،  [اْسـُكْن َأْنـَت َوَزْوُجـَك الَجنَـّ

َكِر َواألُنْثَى، َوُربََّما َقاُلوا: َفَرَسةٌ بِالَهاِء َتْوكِيًدا للتَّأنِيِْث َورَ   .«ْفًعا للَّبِْس، َكَما َقاُلوا: َفَرٌس للذَّ

ِميِر الـُمْسَتتِِر ُهنَا. (2) ُّ بالضَّ
 آَدُم ُهَو الـَمْعنِي
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أوزوُن َلِديِه َدليٌل آَخُر َفَلُه الـُمْهَلُة إَلى يوِم الِقَياَمِة َأْن ُيثبَِت ذلَِك، َوَلُه َبْعَد ذلَِك َأْن َكاَن 

َعاَء َوَيُقوَل بأنَّ الُقرآَن الَكِريَم َخاَلَف َقَواِعَد النَُّحاِة. دِّ
ِ
ِعي هَذا اِل  َيدَّ

 :(األَْمرِ )َلٍة مَِن الُقرآِن الَكِريِم َعَلى َفَعَلى َسبِيِل الـِمَثاِل َنْأتِي بِِذْكِر َأْمثِ 

  ڭ ڭ  ۓ ۓ} َفالَفاِعُل فِيَهـا ُمْسـَتتٌِر: ،فِي هِذِه اآلَيِة َذَكَر اهلُل َتَعاَلى َأْمًرا لُِمْفَردٍ 

 .(هــط) { ڭ ڭ

ْثنَْيِن، َوالَفاِعُل ُمْسَتتٌِر: 
ِ
     ڄ ڄ  ڄ   ڄ  ڦ ڦ}َوفِي هِذِه اآلَيِة َذَكَر َأْمًرا ِل

 .(الفرقان) { ڃ ڃ ڃ ڃ

ُكوِر:  ڳ ڳ گ } َفِفي هِذِه اآلَيِة ُجِمَعْت َأْرَبَعُة َأَوامَِر بِِصْيَغٍة لَِجَماَعِة الذُّ

 .(الحج) {  ڻ  ں ں   ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ

 َفأيَن ِذْكُر الَفاِعِل؟ َأَلْيَس ُمْسَتتُِرا؟

 ڃ ڃ  ڃ }َوفِي هِذِه اآلَيِة َجَمَع َثًَلَثَة َأْوامَِر َوَنْهًيا َواِحًدا لَِجَماَعِة اإِلَناِث: 

   ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ چڇ چ چ چ ڃ

 .(األحزاب) { ک ک  ک ک ڑ   ڑ ژ  ژ ڈ ڈ

 َفَأْيَن ِذْكُر الفاِعِل لِهِذِه األََوامِِر أليَس َضِميًرا ُمْسَتتًِرا؟

ــِر فِــي َجِميــِع الُقــرآِن الَكــريِم َهكــَذا باســتَِتاِر  ــِذْكُر األَْم ــِة َوإِِلَّ َف َفهــِذِه َبعــُض األَْمثَِل

ـنَعِة  ـِميِر الــُمْسَتتِِر، َوَقـْد َذَكـَر إَِمـاُم الصَّ ِميِر، إِِلَّ فِي ُصوَرِة الَعْطـِف َعَلـى هـَذا الضَّ الضَّ

تِي َذَكَرَها  وْ َلـ» أوزوُن َوَذَكَر آَيًة ُأْخَرى َوَأَشاَر إَلى هَذا األَْمِر َفَقـاَل: ِسْيَبَوْيِه هِذِه اآلَيَة الَّ

  دُ بْ عَ وَ  ْب هَ اذْ ): َت لْ قُ 
ِ
  دُ ْبـعَ وَ  َت ْنـأَ  ْب َهـاذْ ): َت ْلـقُ  اإِذَ َفـ ٌح،ُقـبْ  هِ ْيـفِ  انَ كَ  (اهلل

ِ
. ُسـنَ َح  ،(اهلل

ــمِ وَ  ــذَ  ُل ْث ــ َك لِ ــ يفِ ــْب ]: رآنِ الُق ــَت  فَاْذَه ــَك  َأْن ــفَ  َوَربُّ ــ]وَ  ،[اتًِلَ َق ــأَ  نْ كُ اْس ــوْ زَ وَ  َت ْن  َك ُج
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«[ةَ نَّ الجَ 
(1)

. 

 َت ْنـأَ  َت ْبـهَ ذَ ): َك لُ وْ قَ  َك ذلِ وَ  ،رُ هَ ظْ مُ ـال هُ كَ رَ ْش يَ  نْ أَ  نَ ُس َح  هُ تَّ عَ نَ  نْ إِ فَ » َوَقاَل فِي َمَكاٍن آَخَر:

«[ةَ نَّ الجَ  ُجَك وْ زَ وَ  َت نْ أَ  ُكنْ اْس ]وَ  [بَُّك رَ وَ  َت نْ أَ  ْب هَ اذْ ]: -- اهللُ  اَل قَ وَ  ،(دٌ يْ زَ وَ 
(2)

. 

:
ْ
ـؤَ تُ  َحتَّـى َعَلْيـهِ  ْف طِـعْ تَ  مْ لَ  ُمتَِّصًًل  اَمْرُفوعً  رُ مَ ُمْض ـْال َكانَ  نْ إِ فَ » َوَقاَل ابُن ِجنِّي  ،هُ دَ كِّ

«نْ ُس حْ يَ  مْ لَ  يدٍ كِ وْ تَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  (دٌ يْ َوزَ  ُقمْ ) :َت لْ قُ  َوَلوْ  ،(دٌ يْ َوزَ  َأْنَت  ُقمْ ) :وُل َتقُ 
(3)

. 

ـِميِر: َوَقاَل   زِ ُجـيَ  مْ َلـ ،عِ ِض وْ مَ ـالـ وعَ ُفـرْ مَ  انَ َكـ نْ إِ َفـ» ابُن َيِعيَش فِي الَعْطِف َعَلى الضَّ

«هِ دِ يْ كِ أْ تَ  دَ عْ بَ  ِلَّ إِ  هِ يْ لَ عَ  ُف طْ العَ 
(4)

. 

ــَأْرُجو ــَع،  َف ــْد ُرفِ ــاَع َق ــْد َزاَل، َوالِقنَ ــاَس َق ــِد اتََّضــَحْت، َواإلْلَب ـــَمْسأَلُة َق َأْن َتُكــوَن ال

 َوالّسْتَر َقْد ُكِشَف.

ِذي َقاَلُه المهنِدُس:  ا َباقِي الَكًَلِم الَّ ـَد  -َعـزَّ َوَجـلَّ -َفَهْل َيْحَتـاُج الَخـالُِق )أمَّ َأْن ُيؤكِّ

ُب عليِه فِ  ُف َأْنـَت بــآلَدَم َما َيَتَوجَّ ْوِن؟ َوَهـْل ُنَعـرِّ  (؟(َأْنـَت )ْعُلُه، َوَأْمُرُه بيَن الَكاِف َوالنُـّ

ـِذي َفِهَمـُه  َفُهوَ  َدلِيُل ُبْعِدِه َعِن الَعَربِيَِّة َوَأَسالِيبَِها؛ ألنَّ الـَمسأَلَة ليَسْت َمْسأَلَة التَّوكِيـِد الَّ

ِميرِ  ألَْجِل الَعْطِف َكَما بيَّنَّا ألنَّ الَعـَرَب َِل  الـمهنِدُس، َبْل: َكاَن الَغَرُض مِْن َتوكِيِد الضَّ

ِميِر الـ  َمرُفوِع إِِلَّ َبْعَد َتْوكِيِدِه.َتْعطُِف َعَلى الضَّ

عتِـَراَض؟ 
ِ
 آلَدَم َأْمـَرُه فِيـِه ُمشـكَِلٌة َوَيْحَتِمـُل اِل

ِ
َومِْن َجانٍِب آَخَر َفَهْل فِي َتْوكِيـِد اهلل

ــاُه َكَبــاقِي تأكيــَداِت الُقــرآِن الَكــِريِم، بأَســالِيبَها الـــُمخَتلَِفِة  َفُهــَو إِْن كــاَن َموجــوًدا َفِهْمنَ

َعِة.ألَغَراِض   َها الـُمَتنَوِّ



 .(1/247الكَِتاُب ) (1)

 .(1/247الكَِتاُب ) (2)

 .(96ص) اللَُّمعُ  (3)

ِل ) (4)  .(2/280َشْرُح الـمَفصَّ
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َرَنا أوزوُن بَِهــا،   َتَعــاَلى، َحتَّــى ُيــَذكِّ
ِ
َوإِنَّنـِـي َِل َأْعــِرُف َعًَلَقــَة هــَذا الَعْطــِف بُِقــْدَرِة اهلل

بالَكًلِم َعِن الَكاِف َوالنُّونِ 
(1)

. 

ُف َأْنـَت بــ)َوَكَذا َِل َأِجُد َمْعنًى َمعُقوًِل لَِقْولِِه  ِف (؟(َأْنـَت )َوَهْل ُنَعـرِّ ؛ ألنَّنَـا َلـم ُنَعـرِّ

ــِميِر ُهنَـا التَّعِريـَف، َحتَّــى َيُقـوَل َصــاِحُب  ـِميِر، َولــيَس َعَمـُل َتْوكِيـِد الضَّ ـِميَر بالضَّ الضَّ

 الِجنَاَيِة هَذا الَكًلَم.

ُر َنْفِسي َوَجنَاَب الـُمَهنِْدِس بَِما َقاَلُه ابُن ُدَرْيٍد:  َوإِنَّنِي ُأَذكِّ

ْ  اك] َنكِسطَّ ا  [ ا

لررررَتك لرررر مَككَ ألَِ  ررررَتككَجها كَوَأهَلهررررِكِسأله

ك

لررمَكك هألررِ  كَكرركِ َك  رر َككَ ررنْككِسألا رر ْككهه له  جِها

ََككَأنكى َكَ ْهررككررِنَككَوَ ررنْك  رر َ  ًككى ه َتَصرر كِ ه

ك

ْهكك ََ رررررأهكك  اكَأ ْككالكَوَ َررررر ررررر ْكَ قَكك َ ْتكصا كِتاله

 qك
  



 َتَعاَلى َلْيَس َبْيَن الَكاِف َوالنُّوِن، َبْل: َبْعـَد )ُكـْن( (1)
ِ
، َكَمـا هَذا الَكًَلُم إَِذا َجاَز َفبَِتأويٍل َوإِِلَّ َفَأْمُر اهلل

َماَواِت َواأْلَْرِض َوإَِذا َقَضى َأْمًرا َفإِنََّما َيُقوُل َلهُ َجاَء فِي آَياٍت، مِنَْها آَيُة الَبَقَرِة: ] [ ُكْن َفَيُكـونُ  َبِديُع السَّ

 .َواهلُل َتَعاَلى َأْعَلمُ 
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 اِلاْسُم الَعَلُم َوَجْهُل َصاِحِب الِجَناَيِة

َق  َبْعَد َأِن انَتَهى مَِن الَكـًلِم َعَلـى األَْفَعـاِل، َشـَرَع فِـي الَكـًلِم َعـِن األَْسـَماِء، َوَتَطـرَّ

ــاَل: ــِم َفَق ْســِم الَعَل
ِ
ــى أنَّ اســَم األَْشــخاِص َِل َيُكــوُن َعَلًمــا » لًل َتجــدُر اإِلشــارُة ُهنــا إَِل

َقُب  (ْعِرَفةً مَ ) ـاِرِع (النِّْسَبةُ )بدوِن ُجْزَءيِن َرئيِسَيْيِن ُهَما اِلسُم َواللَّ ، َفإَِذا ِسـْرَت فِـي الشَّ

ـُد! َتجشـُد عـدًدا مـن األشـَخاِص َيْلَتِفـُت إليـَك،  وري فِي ِدَمْشَق َوناَديَت: َيا ُمحمَّ السُّ

ٍد لم يُعْد معِرَفًة بَِحدِّ ذَ  . «اتِِه َوَأْصبَح ُحكُمُه َنكَرًة َحَسَب َتْصنِيِفِهمبَِمْعنَى أنَّ اسَم محمَّ

 .(58)ص: 

أُقوُل: إنَّ الَقوَل بَأنَّ األَْعًَلَم ليَسْت َمَعاِرَف َشيٌء َعِجيٌب َلْم َيُقْل بِِه َأَحٌد َوَِل َيُقوُل 

 بِِه َعاقٌِل، إِْذ َتْعِريُفَها فِي َذاتَِها، َوَِل َتْحَتاُج إَِلى الُكنَْيِة َوال
َ
َقـِب لَِيْجَعًَلَهـا َمْعِرَفـًة، َفِهـي لَّ

 بِذاتَِها مِْن َأْعَرِف الـَمَعاِرِف.

:  ونَ يُّـوِ حْ النَّ  َف َلـتَ اْخ : َل ْيـقِ  ؟ِف ارِ عَ مَ ـال ِ ههذِ  ُف رَ عْ أَ  امَ فَ : َل يْ قِ  نْ إِ فَ » َقاَل ابُن األَنَباِريِّ

ــ ــ ،َك ذلِــ يفِ ــإِ  مهُ بعُضــ َب هَ ذَ َف   أنَّ  ىَل
ِ
ــمَّ  ،ِف ارِ عَ مَ ـالــ ُف رَ ْعــأَ  رَ مَ ْض مُ ـالــ مَ ْســاِل   ُث

ِ
 مُ ْســاِل

«..مُ لَ العَ 
(1)

. 

سـُم الَعَلـُم بـيَن َسـائِِر 
ِ
 إَِلـى أنَّ َأْعـَرَف الــَمَعاِرِف ُهـَو اِل

ُّ
َوَذَهَب ِسْيَبَوْيِه َوالّسـيَرافِي

الـــَمَعاِرِف 
(2)

. َوهــَذا َمــْذَهُب الَبصــِريِّينَ 
(3)

َ ؛ 
ِ
ــ َل ْصــاألَ  نَّ أل   يفِ

ِ
 عَ َضــوْ يُ  نْ أَ  الَعَلــمِ  مِ ْســاِل



 .(243ص) أسَراُر الَعربيَّةِ  (1)

ِميِر أيًضا1/494(، الّلبَاِب للُعكربِيِّ )244أسَراُر الَعربيَِّة )ص (2)  .(، َونُِسَب إَِلى ِسيْبََوْيِه الَقوُل بالضَّ

 
ِ
نتِباُه إَِلى أنَّ الِخًلَف فِي َغْيِر اسِم اهلل

ِ
 َوَقـاَل: َيِجُب اِل

ُّ
ـيوطِي َوَمَحـلُّ اْلِخـًَلِف »َتَعاَلى َكَمـا َذَكـَرُه السُّ

ْجَماعِ   َتَعاَلى، َفإِنَُّه َأْعَرُف الـَمَعاِرِف بِاإْلِ
ِ
  .(1/221َهْمُع الَهَوامِِع ) .«فِي َغْيِر اْسِم اهلل

ُّ
َوَقـاَل الَفـاكِهي

 :)
ِ
َشـْرُح كَِتـاِب الُحـُدوِد فِـي « ْعَرُف الـَمَعاِرِف َوإِْن َكاَن َعَلًمـاَوَِل ِخًَلَف َأنَُّه أَ »َعْن َلْفِظ الَجًَلَلِة )اهلل

 .(37ص) النَّْحوِ 

 .(2/581اإِلْنَصاُف فِي َمَسائِِل الِخًلِف ) (3)
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 َش لِ 
ْ
 كٌ ارِ َشـمُ  هُ َلـ ونَ يُكـ َِل  نْ أَ  هِ ْيـفِ  ُل ْصـاألَ  انَ َكـ اذَ إِ وَ  ،هِ تِـمَّ أُ  نْ مِ  هِ رِ يْ غَ  ىلَ عَ  عقَ يَ  َِل  هِ نِ يْ عَ بِ  ءٍ ي

ــأَ  ــ يرَ مْ َضــ هَ بَ ْش ــكَ وَ  ،مِ لِّ كَ تَ مُ ـال ــ رَ يْ مِ َضــ نَّ أَ  اَم ــأَ  مِ لِّ كَ تَ مُ ـال ــ ُف رَ ْع ــ نَ مِ ــفَ  مِ هَ بْ مُ ـال ــ َك ذلِ َك  اَم

هُ هَ بَ ْش أَ 
(1)

. 

ا كوُن التَِفاِت ُأَنـاٍس عنـَد نِـَدائَِك بِاْسـِمِهم، َفُهـَو راِجـٌع إَِلـى اشـتَِراكِِهم فِـي هـَذا  أمَّ

َغـاِت، َوَِل َتخُلـو  سِم َنكَرًة، َوهَذا َموجوٌد فِـي َجِميـِع اللُّ
ِ
سِم َوَِل َيْرِجُع إَِلى كوِن اِل

ِ
اِل

شتَِراِك فِي األَْسَما
ِ
ِء، َوَمَع هَذا َلْم ُيَصنُِّفوا األَْعًلَم ِضْمَن ُلَغٌة مَِن اللَُّغاِت َعْن وجوِد اِل

ــَدِم  ــِف َوَع ــِل التَّعِري ــُل التَّســِمَيِة ألَْج ـــَمَعاِرِف، َوَأْص ــي ال ــنَُّفوَها فِ ــْل: َص ــَراِت، َب النَّكِ

إَِذا ُقْلـَت: إِنَّ  التَّخلِيِ ، َفإَِذا َصنَّْفَتَها فِي النَّكَِرِة، َفـًَل َيْبَقـى للتَّْسـِمَيِة َمْعنًـى َمْعُقـوٌل، إِِلَّ 

ِذيَن َِل َيْعِرُفوَنُه، َوفِي  التَّعِريَف َيُكوُن بالنِّْسَبِة إَِلى َمْن َيْعِرُفوَنُه َوَِل ُيْقَصُد األَْشَخاُص الَّ

اِق، َكَأنَّـُه أَشـاَر إَِلـى ذلِـَك َحيـُث َقـاَل: بـِن الـَورَّ
ِ
ْسـمُ  َصـارَ  نََّمـاإِ » هَذا َكـًلٌم ِل

ِ
 مُ َلـاْلعَ  اِل

َنََّها ؛َفةً رِ عْ مَ 
ِ
  ،هِ تِـمَّ أُ  َسـائِرِ  نِ َبـيْ  نْ مِـ بَِعْينِـهِ  َواِحـدٍ  صٍ خْ َشـ ىلَ عَ  َِلَلةً دَ  عَ ِض وُ  أل

 َصـارَ  َهـَذاَفلِ

«َفةً رِ عْ مَ 
(2)

. 

  َت ْيـنَّ ثَ  اذَ إِ  َك نَّـأَ  مْ َلـاعْ » َوَكَذا ابُن َيِعيَش َأَشاَر إَِلـى ذلِـَك َفَقـاَل:
ِ
ـرَ َتنَ  الَعَلـمَ  مَ ْسـاِل  ،كَّ

  هُ لَ  هِ رِ يْ غَ  ةِ كَ ارَ َش مُ ـل ،ةِ يَّ مِ لَ العَ  يُف رِ عْ تَ  هُ نْ عَ  اَل زَ وَ 
«هِ مِ اْس  يفِ

(3)
. 

 َوَِل ُيْمكُِن َمنُْعُه َوَِل َسـبيَل للوُصـوِل إليـِه، 
ٌّ
شتَِراُك فِي اللَُّغاِت، َفشيٌء َحْتِمي

ِ
ا اِل أمَّ

ِن مَِن  ِة األَْسَماِء، َولَِعَدِم التََّمكُّ ِد َعَلى األَْسَماِء َهـِل اسـُتْخِدَمْت لَِكْثَرِة النَّاِس، َوقِلَّ التَّأكُّ

ي بَِها آَخُروَن َأْوَِلَدُهم.  َأْم َِل، َحتَّى إَِذا َكاَنْت ُمْسَتْخَدَمًة ِعنَْد َأَحٍد، َِل ُيَسمِّ



 .(2/582اإِلْنَصاُف فِي َمَسائِِل الِخًلِف ) (1)

 .(380ص) ِعَلُل النَّْحوِ  (2)

ِل ) (3)  .(1/140َشْرُح المفصَّ
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: كأه ه   
كإاَسىكَثَلَثةا َشَِ ةه كِإلا به سَِكَ جا ْنكهه

كَو ا

َمِ: ها َا سـِم الَعَلـمِ )، َبـَدًِل مِـَن (اْسـم الَعَلـم)أنَّ أوزوَن َكَتَب  َأَح
ِ
ُر (اِل ، َوهـَذا َيَتَكـرَّ

َفِة َوالـَمْوُصوِف، ُمغايٌر لـَمْعنَى لإلَِضاَفِة. ٍة، َوَمْعنَى الَكلَِمَتْيِن َعَلى الصِّ  َأْكَثَر مِْن َمرَّ

َمِ: َر  َثِنا ها َغِة. ، َوهَذا َخَطٌأ َفاِحٌش َيَتَجنَُّبهُ (النَّكَِرةِ )بِـ (الَعَلمَ )أنَُّه َفسَّ  َأْصَغُر َطَلَبِة اللُّ

َمِ: َر  َثِساثاها َقَب )َفسَّ ، َوبيَن هَذيِن مَِن الَفْرِق َما َِل َيْخَفـى َعَلـى َطالِـٍب (النِّْسَبةِ )بِـ (اللَّ

 ُمْبَتٍد.

q 
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 َحدُ  النَ ْصل،

 َعَلى َضِمْيِر الَفْصل ِفي الِجَناَيِة

ـَمائِِر َوغـاَلَ  فِيَهـا َمْشـًيا َعَلـى  ُم َعـِن الضَّ َيْسَتِمرُّ َصاِحُب الكَِتاِب فِي الَكًلِم َوَيَتَكلَّ

َشْت، َوَلم ُيِضـْف َجِديـًدا ُهنَـا َحتَّـى َنـُردَّ 
تِي ُنوقِ ابَِقِة الَّ َماتِِه السَّ عليـِه، َواسـَتَمرَّ َبْعـَد  ُمَقدِّ

ِميِر » َصْفَحٍة إَِلى َأْن َوصَل إَِلى الَكًلِم َعْن َضِميِر الَفْصِل َفَقاَل: أخيًرا َقْد َِل َيُكوُن للضَّ

َغِة َضِميُر الَفْصِل َِل َمَحلَّ َلُه مَِن اإِلْعـراِب،  الـَمْعِرَفِة َمَحلٌّ مَِن اإِلْعراِب، َفِعنَْد َأْهِل اللُّ

 )ْولَِك: َكقَ 
ُّ
. ُهـَو: َضـِميٌر ُمنَفِصـٌل َِل َمَحـلَّ َلـُه مِـَن اإِلْعـراِب، َفَمـا (َصِديُقَك ُهَو الَوفِي

 .(59). ص: «َرأُيَك َعِزيِزي الَقاِرُئ؟

ـَمائِِر الــَمعُروَفِة بأعَمالَِهـا،  ِميِر، َوَِل َيْعَمُل َكالضَّ أُقوُل: إِنَّ فِي الَعَربِيَِّة نْوًعا مَِن الضَّ

َمْخَشِريُّ َعنْـُه:َوهُ  ـ» َو َكَما َقاَل الزَّ  لِ امِـوَ العَ  ولِ ُخـدُ  َل ْبـقَ - هِ رِ َبـَخ وَ  إِ دَ تَ بْ مُ ـالـ نَ بـيَ   ُ يتوسَّ

 يِف رِ عْ التَّ  ِف رْ َح  ولِ ُخ دُ  اعِ نَ تِ امْ  يفِ  هُ لَ  اعً ارِ َض مُ  :وْ أَ  ،ةً فَ رِ عْ مَ  رُ بَ الخَ  انَ كَ  اذَ إِ  هُ دَ عْ بَ وَ  ،ةِ يَّ فظِ اللَّ 

 هُ نَّ أَ بِ  هِ رِ مْ أَ  لِ وَّ أَ  نْ مِ  نَ ذِ ؤْ يُ لِ  ،ةِ وعَ فُ رْ مَ ـال ةِ لَ ِص فَ نْ مُ ـال رِ ائِ مَ الضَّ  دُ َح أَ  -(اكذَ  نْ مِ  ُل عَ فْ أَ )ـكَ  ،هِ يْ لَ عَ 

. اادً َمـعِ  ونَ يُّ وفِ الكُ وَ  ،ًًل ْص فَ  ونَ يُّ رِ ْص البَ  هِ يْ مِّ َس تُ وَ . دِ يْ كِ وْ التَّ  نَ مِ  ابً رْ َض  يدَ فِ يُ لِ وَ  ،ٌت عْ نَ  َِل  رٌ بَ َخ 

 نْ إِ ]: ىالَ َعـتَ  اَل َقـوَ  ،(ورٍ ْمـعَ  نْ مِـ ُل َض فْ أَ  وَ هُ  دٌ يْ زَ وَ  ،ُق لِ طَ نْ مُ ـال وَ هُ  دٌ يْ زَ ) :َك لِ وْ قَ  يفِ  َك ذلِ وَ 

 الرَّ  َت ْنـأَ  َت نْ كُ ]: ىالَ عَ تَ  اَل قَ وَ  ،[قَّ الحَ  وَ هُ  اهذَ  انَ كَ 
 نَّ بَ َسـحْ تَ  َِل وَ ]: اَل َقـوَ  ،[مْ هِ يْ َلـعَ  َب ْيـقِ

 لَّ َقـأَ  اَنـأَ  نِ رَ َتـ نْ إِ ]: ىالَ َعـتَ  اَل َقـوَ  ،[مْ هُ لَ  ارً يْ َخ  وَ هُ  هِ لِ ْض فَ  نْ مِ  اهللُ  مُ اهُ تَ آ امَ بِ  ونَ لُ خَ بْ يَ  نَ يْ ذِ الَّ 

«[ادً لَ وَ وَ  اًِل مَ  َك نْ مِ 
(1)

. 

َلُه بَِقْولِِه:  ُث ًَل ثَ  هُ لَ  ،َفْصًًل  عُ قَ يَ  يذِ الَّ  يرَ مِ الضَّ  نَّ أَ  مْ لَ عْ اِ » َوَشَرَح ابُن َيِعيَش َكًَلَمُه َوَذيَّ

 : َ ائِ رَ َش 



ُل  (1)  .(172ص) الـُمَفصَّ
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 َل وَّ األَ  وَ ُهـ ونَ يُكـوَ  ،عِ ِض وْ مَ ـال ةِ وعَ فُ رْ مَ ـال ةِ لَ ِص فَ نْ مُ ـال رِ ائِ مَ الضَّ  نَ مِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  :ِهَكَاكَحكأَك

 .ىنَ عْ مَ ـال يفِ 

 نَ مِـ هِ رِ َبـَخ وَ  إِ دَ تَ بْ مُ ـالـ ىَلـعَ  ٌل اِخـدَ  وَ ُهـ اَمـ :وْ أَ  ،ِرهِ َبـَخ وَ  إِ دَ تَ بْ مُ ـال نَ يْ بَ  ونَ يكُ  نْ أَ  :لِناكِسثَّك

 .ااتِهَ وَ َخ أَ وَ  (ُت نْ نَ ظَ )وَ  ا،اتِهَ وَ َخ أَ وَ  (َكانَ )وَ  ا،هَ اتِ وَ َخ أَ وَ  (إنَّ ): وُ حْ نَ  ،ِف وْ رُ الحُ وَ  الِ عَ فْ األَ 

كِساكِسثَّك  .اِت رَ كِ النَّ  نَ مِ  َقاَرَبها امَ وَ  ةٍ فَ رِ عْ مَ  :وْ أَ  ،َتْينِ فَ رِ عْ مَ  نَ يْ بَ  ونَ يكُ  نْ أَ  :ثه

  َل َصـفَ  ّنـهُ أَ كَ  ،ينَ يِّ رِ ْص البَ  اِت ارَ بَ عِ  نْ مِ  ُل ْص الفَ فَ . (ادٌ ِعمَ )وَ  ،(َفْصٌل ): هُ لَ  اُل ُيقَ وَ 
ِ
 مَ ْسـاِل

 َِل  رَ َبـالخَ  إِلَّ  لٍ دَ َبـ َِل وَ  ٍت،ْعـنَ  نْ مِـ ةٌ يَّـَبقِ  هُ نْـمِ  َق بْ يَ  مْ لَ  نْ أَ وَ  ،هِ َتمامِ بِ  نَ آذَ وَ  ،هُ دَ عْ بَ  امَّ عَ  َل وَّ األَ 

  دَ مَ عَ  هُ أنَّ كَ  ،ينَ يِّ فِ وْ الكُ  اِت ارَ بَ عِ  نْ مِ  الِعمادُ وَ . يرُ غَ 
ِ
 .هُ دَ عْ بَ  رِ بَ الخَ  ِق يْ قِ حْ تَ بِ  اهُ وَّ قَ وَ  َل،وَّ األَ  مَ ْس اِل

  امِ َمـتَ بِ  انِ ذَ ْيـاإلِ  ةِ ادَ إرَ  نْ مِـ اهُ َنـرْ كَ ذَ  امَ  مِ ًَل الكَ  يفِ  لِ ْص الفَ  ولِ ُخ دُ  نْ مِ  ُض رَ الغَ وَ 
ِ
 مِ ْسـاِل

 ُأتِ : َل يْ قِ وَ  ٍت،عْ نَ بِ  َس يْ لَ وَ  ٌر،بَ َخ  هُ دَ عْ بَ  يذِ الَّ  نَّ أَ وَ  الِه،َكمَ وَ 
َ
 :وْ أَ  ٌة،فَ رِ عْ مَ  رَ بَ الخَ  نَّ أَ بِ  ِذنَ ُيؤْ لِ  هِ بِ  ي

 .اِت رَ كِ النَّ  نَ مِ  اَبهَ ارَ قَ  امَ 

ــ ونَ ُكــيَ  نْ أَ   َ ُترِ اُشــ اَمــنَّ إِ وَ  ــ نَ مِ ــفِ  نَّ ألَ ، عِ ِض وْ مَ ـالــ ةِ وعَ فُ رْ مَ ـالــ ةِ لَ ِص فَ نْ مُ ـالــ رِ ائِ مَ الضَّ  هِ ْي

 ،(َنــاأَ  ُت ْمــقُ ): وُ ْحــنَ  ،لِ ِصــالمنفَ  وعِ المرُفــ رِ يْ مِ َضــبِ  ونُ يُكــ يــدُ أكِ التَّ وَ  ،دِ ْيــأكِ التَّ  نَ مِــ ًبارْ َضــ

ةَ  َوَزْوُجَك  َأْنَت  اْسُكنْ ]وَ   وَ ُهـ رُ مَ ْض مُ ـالـ ونَ ُكـيَ  أنْ  َب َجـوَ  ىنَـالمعْ  نَ مِـ َك لِ ذَ لِـوَ  ،[اْلَجنَـّ

  َل وَّ األَ 
دُ المؤَ  وَ هُ  يدَ أكِ التَّ  نَّ ألَ  ى؛المعنَ  يفِ  هِ يْ وَ بَ يْ ِسـ هِ يْ مِّ ُيَسـ ىنَـالمعْ  الهذَ وَ . ىنَ عْ مَ ـال يفِ  كَّ

 اِب َبـ يفِـ مٌ ْكـُح  هُ َلـ رُ َهـظْ يَ  َِل  َل ْصـالفَ  أنَّ  مْ َلـاعْ وَ ..َض المحْ  يدَ أكِ التَّ  هِ يمِّ َس يُ  امَ كَ  (َوْصًفا)

 وَ ُهـ دٌ ْيـزَ ): َت ْلـقُ  اذَ إِ َفـ ٌة،وَعـفُ رْ مَ  اَهـارَ بَ ْخ أَ  نَّ ألَ  ؛رِ َبـالخَ وَ  إدَ تَ بْ مُ ـال اِب بَ وَ  اتِها،وَ َخ أَ وَ  (إنَّ )

 ةِ ادَ رَ اإلِ بِـ ِلَّ إِ  ٌأ،دَ َتـبْ مُ  :وْ أَ  ،ٌل ْصـفَ  رَ مَ ْض مُ ـالـ نَّ أَ  َلـمْ ُيعْ  مْ َلـ ،(مُ ئِ االقَ  وَ هُ  ًدايْ زَ  نَّ إِ )وَ  ،(مُ ائِ القَ 

  ماهُ نَ يْ بَ  ُق رْ الفَ  رُ هَ ظْ يَ  َِل وَ . ةِ يَّ النِّ وَ 
 وُ حْ نَ  ،ةٌ وبَ ُص نْ مَ  هُ ارَ بَ ْخ أَ  نَّ ألَ ، لِ عْ الفِ  عَ مَ  رُ هَ ظْ يَ وَ  ،ظِ فْ اللَّ  يفِ

 ِب ْصـنَ بِ  ٌل ْص فَ  (ُهوَ ) نَّ أَ  مَ ُعلِ فَ . (َل اقِ العَ  وَ هُ  ًدايْ زَ  ُت نْ نَ ظَ )وَ  ،(مَ ائِ القَ  وَ هُ  دٌ يْ زَ  انَ كَ ): َك لِ وْ قَ 

 .هُ دَ عْ بَ  امَ 
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 ،ةِ َفـالمعرِ  ظُ فْ لَ  ُظهُ فْ لَ وَ  ،دِ يْ كِ أْ التَّ  نَ مِ  ًبارْ َض  هِ يْ فِ  ألنَّ  ٍة؛فَ رِ عْ مَ  دَ عْ بَ  ونَ يكُ  نْ أَ  َب َج وَ  امَ نَّ إِ وَ 

  ونَ يكُ  أنْ  َب َج وَ فَ 
ِ
 ونَ يكُ  أنْ  َجَب وَ وَ  ،َك كذلِ  يدَ أكِ التَّ  أنَّ  ماكَ  ،فةً عرِ مَ  ليهِ عَ  يارِ الجَ  سمُ اِل

 ُت ْعـنَ وَ  ،هُ َلـبْ قَ  لِما ًتاعْ نَ  ونَ يكُ  أنْ  وزُ جُ يَ  امَ  إِلَّ  هُ بعدَ  امَ  ونُ يكُ  ِل ألّنه أيًضا؛ ةً فَ عرِ مَ  هُ دَ عْ بَ  امَ 

«َتْينِ فَ رِ عْ مَ  نَ يْ بَ  ونَ كُ يَ  أنْ  َب َج وَ  َك لِ ذَ لِ فَ . ةٌ فَ رِ عْ مَ  ةِ فَ رِ المعْ 
(1)

. 

:ِ ًَ  
ـِميِر َموُجـوٌد فِـي َكًلمِِهـْم َوَِل َمَجـاَل إِلْنَكـاِرهِ َفـإِنَّ هـَذا َنـْوٌع  أخا ألنَّ  ؛مِـَن الضَّ

ِميِر َيَقُع َخْلٌ  َواختًِلٌ  إَِذا  هُ الَكًلَم الَفِصيَح َجاَء بِِه، َوَقْد َنِجُد َأنَّ  فِي استِْخَداِم هَذا الضَّ

ـِميِر َهـْل ُهـَو للَفْصـِل، َأْو: لَِغيـِر ال إَِمـاُم َفْصـِل، َوَقـْد َأَشـاَر إَِلـى ذلِـَك َلم ُنَميِّْز بـيَن الضَّ

نَعِة ِسْيَبَويهِ   (اَنـأَ )وَ  (َت ْنـأَ )وَ  (وَ هُ ) هِ يْ فِ  ونُ كُ يَ  امَ  اٌب بَ » َتْحَت َباَبْيِن مِْن كَِتابِِه، َوُهَما: الصَّ

«ًًل ْص فَ  نَّ هُ اتُ وَ َخ أَ وَ  (نُ حْ نَ )وَ 
(2)

 نْ لكِـوَ ، ًًل ْصـفَ  هِ ْيـفِ  اَهـاتُ وَ َخ أَ وَ  (وَ ُهـ) ونُ ُكـتَ  َِل َباٌب » ، َو:

«إٍ دَ تَ بْ مُ  ماْس  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  نَّ كُ يَ 
(3)

. 

َفَكَما َعلِْمنَا ُهَو َموجوٌد فِي َكًلمِِهْم َوَضُروَرُة َمعِرَفتِِه َحْتٌم َِلِزٌم لَِكي َِل َيَقَع الَخْلُ  

ُض لُهـُم  فِي الَفْهِم، يَن فِْعُلـُه َولـْم َيْفَعُلـوُه؟ َهـْل َيَتَعـرَّ َوَِل َأْدِري َماَذا َكـاَن عَلـى النُّحـِويِّ

ـِميِر َوَلــم َيْحــذُفوُه؟ فــإَِذا َكــاَن هــَذا ُهــَو  الــُمهنِدُس ألنَُّهــم َلــْم ُينكـِـُروا وُجــوَد هــَذا الضَّ

ـْعِر الـَمقِصَد مِْن َكًلمِِه َفًَل ُيْمكُِن َحْذُفـُه َوإِْنَكـ اُرُه؛ ألنَّـُه َجـاَء فِـي الُقـرآِن الَكـِريِم َوالشِّ

ـَم بـِه الَعـَرُب األَْقَحـاُح، َوَجـاَء إَِلْينَـا بُِطـُرٍق   الَفِصـيِح، َوَِل ُيْمكِـُن إِْنَكـاُر َمـا َتكلَّ
ِّ
الَعَربِي

َغِة َوُرَواُتَها.  َكثِيَرٍة، َوَأْثَبَتُه أرَباُب اللُّ

ُروا فِي التَّقنِيِن َوالتَّعبيـِر؟ َفـإَِذا َكـاَن الثَّـانِي َأْم: ُهَو َيْعَتِرُض َعَلى ال نَُّحاِة لَِكونِِهم َقصَّ

ـا َعبَّـَر بِـِه النَّحِويُّـوَن َوَقنَّنُـوا، َوإَِذا َجـاَء  َفالـُمهنِدُس ُمطاَلٌب بالتَّعبيِر َوالتَّقنِيِن َأْفَضَل مِمَّ



ِل ) (1) َوَقْد َذَكَر ابُن األنَباِريِّ ِخًلَف الَبصِريِّيَن َوالُكوفِيِّيَن َوَنـاَقَش  .(331-2/329َشْرُح الُمفصَّ

 .(2/390الُكوفِيِّيَن، ُينَظُر: اإِلْنَصاُف فِي َمَسائِِل الِخًلِف )

 .(2/389الكَِتاُب ) (2)

 .(2/395الكَِتاُب ) (3)
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ُروَن َعَلْيِه، َولكِـنَّ الــُمَهنِْدَس َكَعاَدتِـِه َيِميـُل بَأْفَضَل َفنَْحُن أيًضا َصائُِروَن إَِلى قولِِه َسا
ئِ

ـا الثَّـانِي  ُل ُيْحِسنُُه َحتَّـى األَْنـَوُك الَبلِيـُد، أمَّ ْدِم، َِل إَِلى البِنَاِء بَِهنَاء، فاألَوَّ إَِلى الَهْدِم َوالرَّ

 َفًَل ُيْحِسنُُه إِِلَّ الُعَلَماُء.

َنكِسَ ِ اَاك]  [ ا

رررررر َك ََّكك اك َكْعررررررلَكساك:كْ كقه كِهررررررَكككِلاكجَّكِسرررررر

ك

ررر َكزَك  ررركىَلرررعَككَتكْ رررزَكعَككنْكإاككَككِنه  جاكوْكَهكِسخه

 q 
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 الَكالُم َعْن َأْسَماِء اإِلَشاَرِة

ُم َعْن َأسَماِء اإِلَشاَرِة َوَيْسَخُر مِنَْها َقائًًِل:  عنَد أهـِل اللُّغـِة: » ُثمَّ بعَد ذلَِك يَتَكلَّ
َ
َوِهي

ُرونِي بَِشخِصيٍَّة َفَرنِسيٍَّة ُفكاِهيٍَّة لِ ، (َذا، ِذه، تِه، تِي، َذاِن، َتاِن، ُأوَِلءِ ) َشـابٍّ اسـُمُه َوُتَذكِّ

، َوَِل َعَجَب   ذلَِك َفًل ُيوَجُد أحٌد مِْن َنـاطِِقي َتان، ُربََّما ُأِخَذ اسُمُه مِْن تِْلَك األَْسَماءِ 

اِد الــَمحكِيَِّة  يَّـةِ )ُلَغِة الضَّ ، َومـَع ذلِـَك يعتبِـُر (تِـي)، َأو: (َتـانِ )، أْو: (َذانِ )َيُقـوُل  (الَعامِّ

َ للتَّنبيـِه، وليَسـْت مِـْن أصـِل اْسـِم اإِلَشـاَرِة (هـِذهِ )وَ  (هـَذا)ي النَُّحاُة أنَّ الَهـاَء فِـ
...ِهـي

هِذِه، ليَسـْت أنَّ أْسَماَء األْلَغاِز : الَهاُء للتَّنبْيِه، َذا: اسُم إَِشاَرٍة. َوأَنا أَرى (هَذا)َفُيْعِرُبوَن 

 أَدَواٌت َواألََدَواُت َلْيَسْت 
َ
 َمَعاِرَف.َأْسَماًء َأْصًًل َفِهي

ِء 
ْ
ي هـَذا )، َأْو: (هـَذا الَقَضـاءُ )َفِعنَْد َمـا َنُقـوُل: َيْعنِي َمْعِرَفَتُه؟  (هَذا)َوَهْل َقْوُلنَا للشَّ

 .(60-59). ص: «َفَهْل َنحُن َأَماَم َمَعاِرَف؟ (الَقَدرُ 

أُقوُل: َليَس مَِن المهمِّ َأْن َنِقَف َعَلى َسَبِب إِْدَراِج هِذِه األَْلَفاِظ فِي األَْسَماِء مِْن قَِبِل 

عتِـَراِض 
ِ
النَُّحاِة، َولكِْن َيِجُب َأْن َيَتنَبََّه الـُمهنِدُس إَِلى أنَّ هِذِه الَتَقاِسْيَم َِل َتْخُلو َعِن اِل

ــًَل  ــا، َف ــاِت َذاًت ــَراَداٍت َكالتَّعِريَف ــِه إِْي ــا َعلي ــا األََداةِ َ ألَْوَرْدَن ف َلنَ ــرَّ ــو أنَّ أوزوَن َع ــكَّ َل َش

َوأْلَزْمنَاُه إِْلَزاَماٍت فِيَمـا َيـَراُه َأَدَواٍت، َوَنَقْضـنَاَها عليـِه بـإيَراَداٍت َوَأْلَزْمنَـاُه الَقـْوَل بَِعـَدِم 

تِي ِذي َيُقوُم  َكْونَِها َأَداًة، َوكَذا بالنِّْسَبِة لَْشياِء الَّ ُيْخِرُجَها َعْن َكْونَِها َأَداًة، َفلذلَِك هَذا الَّ

بِِه الـُمهنِدُس ُمغاَلَطٌة َصِريَحٌة َوَحـْرٌب َعَلـى األَلَفـاِظ َفَحْسـُب، َوهـَذا َِل َيْقَبُلـُه باِحـٌث 

َصاَنِة َوالـَمنَْهِجيَِّة، َفُهَو ُأسُلوٌب َغْوَغائِ   َغيُر َنِزيٍه.ُمَحايٌد؛ ألنَُّه بعٌد َعِن الرَّ
ٌّ
ي

ــُه:  ــا َقْوُل ــوُل: )أمَّ ــا َنُق ــَد َم ــاءُ )َفِعنْ ــَدرُ )، َأْو: (هــَذا الَقَض ــاَم  (هــَذا الَق ــْل َنحــُن َأَم َفَه

َغِة َوُمْزَجاِة بَِضاَعتِِه فِيَها؛ ألنَُّه َظنَّ  (َمَعاِرَف؟ َفُهَو َدلِيٌل َعَلى َعَدِم َمْعِرَفِة الـُمهنِدِس باللُّ

َء الـَمْقُدوَر َِل َيْعَلُمـُه الَقَضاَء َوالَقدَ 
ْ
ي َر فِي َكًلمِِه َنكَِرَتْيِن، اعتَِماًدا َعَلى اعتَِقاِدِه بأنَّ الشَّ

ا َقاُلوا بأنَّ الِعْلَم   َتَعاَلى، َفَكْيَف َنُقوُل: إِنَُّه مَِن الـَمَعاِرِف؟ َوَلَقْد َصَدُقوا َلـمَّ
ِ
َأَحٌد َغيُر اهلل
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اُل   ، َفَلْو َسَكَت َمْن َِل َيْدِري َلَقلَّ الِخًلُف َواْنَعَدَم.ُنْقَطٌة َكثََّرَها الُجهَّ

عتَِراُض َغيُر َناِضٍج ِعلِميًّا؛ ألنَّ َقْوَلَك: 
ِ
ِء (الَقَدرُ )، وَ (الَقَضاءُ )َفهَذا اِل

ْ
ـي ، َلْيَس للشَّ

 بِِه َوَِل ل
ِّ
ءِ الـَمقِضي

ْ
ي ِذي َنْحُن َنْجَهُلُه، َبْل: ُهَما َمعْ  الـَمقُدورِ  لشَّ ِرَفَتاِن بِنَْفِسـِهَما؛ ألنَّ الَّ

، َكَما فِي َقْولِِه َتَعـاَلى: (ال)
ِّ
ْهنِي اِخَلَة َعَليِهَما للَعْهِد الذِّ  گ  گ ک ک ک ک } الدَّ

 .(الفتح) { ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

ْضـَواِن فِـي ِذْهـِن الــُمسلِميَن َمْوُجـوَدًة، َلـْم َيـذُكِر اهلُل َتَعـاَلى  ا َكاَنْت َشَجَرُة الرِّ َولـمَّ

 َعَلْيَها، َفَعلَِم الـُمسلُِموَن الـُمراَد بَِهـا؛  (ال)اْسَمَها، َواْكَتَفى بإِْدَخاِل 
ِّ
ْهنِي تِي للَعْهِد الذِّ الَّ

ِت  تِي َتمَّ َجَرَة الَّ  ألنَّ الشَّ
َ
ْضَوانُ )الَبْيَعُة َتْحَتَها ِهي  .(الرِّ

ًفـا بـــ ، (ال)َفَكـذلَِك للَقـْوِل بالنِّْســَبِة للَقَضـاِء َوالَقــَدِر، َفِعنْـَد َمــا ُتْطلِـُق َأَحــَدُهَما ُمعرَّ

َمنَـا اإِلْسـًلُم َوَجـاَء  ِذي َعلَّ ِذي فِي ِذْهنِنَا ُهَو الَقَضاُء الـَمعُروُف الَّ بِـِه، َفَيُكوُن الَقَضاُء الَّ

 َوكَذا بالنِّْسَبِة للَقَدِر.

ــَرُف، َوإَِذا اْســُتْخِدَم  ـــَمقُدوَر َمْجُهــوٌل َِل ُيْع ــِه َوال  بِ
َّ
ـــَمقِضي َء ال

ْ
ــي ــنَّ الشَّ

هــَذا )َولكِ

َفَهـا، َوَلـيَس (هَذا الَقَدرُ )، وَ (الَقَضاءُ  تِي َجـاَء بَِهـا اإِلسـًلُم َوَعرَّ ، َوُأِريَد بِهِذِه الـَماِهَيِة الَّ

 ُض مَِن التَّعِريَف َتعِريَف َأْجَزائِِهَما.الَغرَ 

َومِْن َجانٍِب آَخَر َقْد َيُكوُن َأحَياًنا التَّعِريُف لِــَما َجـاَء َوُعـِرَف مِـَن الَقَضـاِء، َفَيُكـوُن 

ـةَ  َر َوأَتى، َوفِي هِذِه الَحاِل َنْحُن َنْعِرُفُه َوَلـَدْينَا الِعْلـُم بِـِه، َفلـيَس َثمَّ اعتِـَراٌض  َبْعَد َأْن ُقرِّ

 أيًضا.

q 
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 َكالٌم َغيُر َمعُقول،

 ِفي َتنِكيِر اسِم الـَموُصول!

ُثمَّ َبْعَد ذلَِك َيْشَرُع الــمَهنِْدُس فِـي الَكـًلِم َعـِن اْسـِم الــَموُصوِل َوَيْظلِـُم َأْكَثـَر مِـَن 

ابِِق، َوَيُقوُل: َها: » السَّ ـِذيَن، )األَسماُء الـَموُصوَلُة: أهمُّ َتـاِن، الَّ ـَذاِن، اللَّ تِي، اللَّ الَِّذي، الَّ

َواـِي...  أَدَواٌت (اللَّ
َ
َغـِة لِمعِرَفـِة َتَفاِصـْيلَِها، َوِهـي ُجـوُع إليَهـا ِعنْـَد أهـِل اللُّ ، ويمكُِن الرُّ

ِذي َِل َيْعِرُفُه َأَحدٌ )َوَلْيَسْت َمَعاِرَف، َفِعنَْد َما َنُقوُل:  ِذي َجـاَء َيتَِّضُح َتمَ  (َجاَء الَّ اًما أنَّ الَّ

 .(60). ص: «َغيُر َمعُروٍف مِْن أيِّ َشْخٍص، فكيَف يُكوُن معِرَفًة؟

ْفَسَطِة َواطَِّراِح الـَمنَهِجيَِّة الِعلميَّةِ  ُجْمَلـًة  أُقوُل: هَذا الـِمثَاُل مَِن الـُمَهنِدِس َضْرٌب مَِن السَّ

َلِة َوَتفِصيًًل؛ ألنَّ التَّعِريَف فِي اْسِم الـَموْ  تِـي َتُكـوُن )ُصوِل َيُكوُن بالصِّ َأي: بِالُجمَلـِة الَّ

َلِة َلم َيُقْل َأَحٌد مَِن الُعَلَماِء إِنَُّه مَِن الـَمَعاِرِف، َفَمـَثًًل َلـْو ُقْلـَت: (َبْعَدهُ  ، َوإِِلَّ َفبُِدوِن الصِّ

َوَسَكتَّ َفًَل َيُكوُن َكًَلًما َأْصًًل ألنَُّه غيُر ُمِفيٍد، َفكيَف َيُكوُن َمعِرَفةً  (َجاَء الَِّذي)
(1)

 ؟!

. مِ الـًلَّ  نَ مِـ هِ يْ فِ  امَ بِ  َِل  ةِ لَ الصِّ بِ  (يتِ الَّ )وَ  (يذِ الَّ ) يَف عرِ تَ  أنَّ  َرىتَ  َِل أَ » َقاَل ابُن َيِعيَش:

 يَف عرِ التَّ  أنَّ  َك لِ ذَ بِ  َت مْ لِ عَ فَ  ،مٌ َِل  امَ هِ يْ فِ  َس يْ لَ وَ  ُف،ارِ عَ مَ  (َما)وَ  ،(َمنْ ) أنَّ  َك ذلِ  ىلَ عَ  لُّ دُ يَ 

«مِ الًلَّ بِ  َِل  ةِ لَ الصِّ بِ 
(2)

. 



ًًل فِي اإلهبَاِم، َوَِل َيْرَتِفـُع إِِلَّ بِ  (1) : ألَنَُّه َما َزاَل ُمَتَوغِّ ُّ
وِشي ـَلِة؛ َقاَل َشْيُخنَا أُبو الَفْضِل ُعَمُر الَحدُّ الصِّ

ـَلُة َوا ِء ألَنَُّه َِل َيْظَهُر َمْعنَاُه إِِلَّ بُِجْمَلٍة ُتـْذَكُر َبْعـَدُه لَِبَيـاِن َمْعنَـاُه، َولِـذلَِك َكاَنـِت الصِّ
ْ
ـي لــَمْوُصوُل َكالشَّ

ْدِر َوالَعُجِز، َوَما َأْجَمَل َقْوَل الَقائِِل:  الَواِحِد، َكالصَّ

زْك كَكررِسأَلجه سْرر ه
ك ا ْ لا كِسرررَمْ صه ررَلةه كَوصا

ك

ك

رر زْكك كاَلكَ جه كَوَ ررْ ق  َهررِكَحررْتم  َه  
 َتأخا

 
 

 َوَقْوَل اْبِن َمالٍِك:

رررررَل ْك كصا ْه ََ َُأَلررررر ك َهرررررِكَ ْلرررررَزمه ل  كَوكه

ك

ْ َ كعَكك َل ْكَلررررىكَيررررما ْشررررَتما ك ه ررررق 
 الَعا

 

 

ِل ) (2)  .(3/133َشرُح الـُمفصَّ
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ًة:  األَ  امَّ أَ » َوَقاَل َمرَّ
تِي)وَ  (الَِّذي) يفِ  مُ الًلَّ وَ  ُف لِ  هِ فَ  ،(الَّ

َ
 ِحهِ ًَل إْص وَ  ظِ فْ اللَّ  ريِف عْ تَ لِ  ي

ـبِ  يـِف عرِ التَّ  ةُ يَقـقِ َح وَ  ،انِ دَ ائِ زَ  امَ هُ  ماإنَّ وَ  ،ةِ فَ رِ عْ للمَ  ًفاْص وَ  ونَ يكُ  نْ ألَ   أنَّ  ىرَ َتـ َِل أَ  ،ةِ لَ الصِّ

«؟ةِ فَ رِ عْ مَ ـال مُ َِل  اهَ يْ فِ  ْت َس يْ لَ وَ  ُف،ارِ عَ مَ  اهَ لُّ كُ  (امَ )وَ  ،(َمنْ ) وِ حْ نَ  نْ مِ  اهَ رَ ائِ ظَ نَ 
(1)

. 

 َقْبَلُه:
ْ
ـوَ تُ  ٍت ًَل ِص بِ  إِِلَّ  َمَعانِيَها مُّ تِ تَ  َِل  اأْلَْسَماءَ  َهِذهِ  َأنَّ  َواْعَلمْ » َوَقاَل ابُن ِجنِّي  اهَ حُ ضِّ

«اهَ ُص صِّ خَ تُ وَ 
(2)

. 

ـِديَدِة َلـُه، بحيـُث َِل َيتَِّضـُح  سُم باْسِم الـَموُصوِل إِِلَّ لَِحاَجتِـِه الشَّ
ِ
 هَذا اِل

َ
ي َوَما ُسمِّ

: ي لِمَ : ٌل ائِ قَ  اَل قَ  إنْ » َمْعنَاُه إِِلَّ بِِه، َكَما َقاَل ابُن األَنَباِريِّ  ا،مَ وَ  ،نْ مَ وَ  ي،تِ الَّ وَ  ي،ذِ الَّ ) ُسمِّ

ًلِت  اءَ مَ ْس أَ  (ّي أَ وَ   مْ هَ ُتفْ  مْ لَ  نَّهاألَ  ا؛هَ نُ يِّ بَ تُ وَ  اهَ حُ ضِّ وَ تُ  ٍت ًَل ِص  ىلَ إِ  رُ قِ تَ فْ تَ  ألنَّها: َل يْ قِ  ؟الصِّ

ااهَ نَ عْ مَ  مْ هَ فْ تُ  مْ لَ  ٍة،لَ ِص  رِ يْ غَ  نْ مِ  اهَ تَ رْ كَ ذَ  وْ لَ  َك نَّ أَ  ىرَ تَ  َِل أَ  ا،هَ ِس فُ نْ أَ بِ  اهَ يْ انِ عَ مَ 
(3)

 ُتَضـمَّ  ىتَّ َح  ،

 َش  ىلَ إِ 
ْ
ـ): َك لِـوْ قَ كَ  ،اهَ دَ عْ بَ  ءٍ ي ـ) :وأَ  ،(ٌق لِـطَ نْ مُ  وهُ ُبـأَ  ذيالَّ  :َك كـذلِ وَ  ،(وهُ ُبـأَ  َق َلـطَ انْ  يذِ الَّ

«اهَ رُ ائِ َس  َك لِ ذَ كَ وَ  ،(اوهَ ُخ أَ  َب هَ ذَ  يتِ الَّ )وَ  ،(ٌب اهِ ذَ  اوهَ ُخ أَ  يتِ الَّ )
(4)

. 

َعَرْفَت أنَّ التَّعِريَف فِي اْسِم الـَمْوُصوِل َيُكوُن فِي ِصَلتِِه َوَِل فِي َذاتِِه َتَبـيََّن َلـَك  َفإَِذا

ـِذي َضـَرَبُه أوزوُن َلـْيَس ِسـَوى َزْعَزَعـٍة ُمْزِعَجـٍة، َِل َوْزَن َلـُه فِـي الــِمعَياِر  َأنَّ الـِمَثاَل الَّ

ِة َباِعهِ  ، َفُهَو َدلِيُل قِلَّ
ِّ
ِة َيَراِعِه. الَعْقلِي  َوَزلَّ

ـُق باْسـِم الــَمْوُصوِل َكـالَكًلِم َعـْن  ُم َعْن َبعـِض َمـا َيَتَعلَّ الــَموُصوَلِة،  (َمـا)ُثمَّ َيَتَكلَّ

متِنَـاِع (الَِّذي)بَِمْعنَى  (َما)َوغيِرَها، َفُهَو َكَعاَدتِِه ُينْكُِر َأْن َتُكوَن 
ِ
، َوليَتُه َذَكـَر َلنَـا ِجَهـَة اِل



ِل ) (1)  .(5/138َشرُح الـُمفصَّ

ْسُم ُهَو: َما  َقاَل  .(189ص) اللَُّمعُ  (2)
ِ
، َواِل

ٌّ
 َوَحْرفِي

ٌّ
َشْيُخنَا أُبو الَفْضِل: الـَموُصوُل قِْسَماِن: اْسِمي

ـِذي ُيْوَصـُل بَِغْيـِرِه َوَِل َيْظَهـُر َمْعنَـاُه إِِلَّ   بِـِذْكِر اْفَتَقَر إَِلـى ِصـَلٍة َوَعائِـٍد، َفَمـا َمْعنَـى الــَمْوُصوِل؟ َأِي: الَّ

 .َلة َعَلى َضِميٍر َِلئٍِق الُجْمَلِة َبْعَدُه ُمْشَتمِ 

: )َمَعانِْيَها( (3)
َ
 .ُيْمكُِن ِهي

 .(263ص) َأسَراُر الَعَربيَّةِ  (4)
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تِي َقاَل النَّحِويُّوَن إِنََّهـا بَِمْعنَـى  (َما)نَا َمْعنَى َوبيََّن لَ  ـِذي)الَّ ، َحتَّـى ُيْقنَِعنَـا باحتَِجاِجـِه (الَّ

ِصيِن، َوُيْبِهَرَنا بِذلَِك َوَنُكـوَن َلـُه َشـاكِِريَن َونـرتَُك  ِّ الرَّ
، َوَتعلِيلِِه الَعْقلِي اللَُّغِويِّ الَعْبَقِريِّ

 ُقوَل بَِما َقاَلُه َوَنَرى َما ارَتآُه َجنَاُب الـُمهنِدِس.آَراَء النَّحِويِّين َونَ 

q 
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 َهِل الـَمْصَدُر َأْصُل

 اِلاْشِتَقاِق، َأِم اأَلْصُل ُهَو الِفْعُل؟

 َمْسأَلُة َأْصِل ا
َ
تِي َعَرَضَها فِي كِتابِِه ِهي ْشتَِقاِق، َوَقـاَل:َومَِن الـَمَسائِِل الَّ

ِ
َغالًبـا َمـا » ِل

ُيْدَرُك بالَعْقِل  (َجامِدٌ )أسأُل: َماَذا نعنِي بَِمْصَدِر الِفْعِل؟ فيأتِي الَجواُب: ُهَو اسُم َمْعنًى 

ــا َمْصــَدَر الِفْعــِل،  ُة. ُثــمَّ ُيقــاُل َلنــا: َأْوِجــْد َلنَ َوعنــُه ُتْصــَدُر األفَعــاُل َواألســَماُء الـــُمشَتقَّ

، َكيَف َيحُدُث ذلَِك؟ َنسـَتِدلُّ َعَلـى الـَمْصدَ  ُر ُهَو األْصُل ُثمَّ ُنوِجُدُه مَِن الِفْعِل الـُمْشَتقِّ

ْبِن!!.
ِ
 األِب باِل

، فأَنا َِل َأُلوُمهم َوَِل َأُظنُّ أنَّ بِِهـُم  َبنَا َِل ُيَميُِّزوَن الـَمْصَدَر مَِن الـُمْشَتقِّ َوُيقاُل إِنَّ ُطًلَّ

تِي َِل ُتْسِمُن، َأو:الَحاَجَة للتَّميي . ص: «َِل ُتْغنِي مِـْن ُجـوعٍ  ِز بيَن تِْلَك الـُمْصَطَلَحاِت الَّ

(62-63). 

اِت، َفَذَهَب الَبصـِريُّوَن  أُقوُل: إنَّ ُهناَك ِخًلًفا بيَن الُعَلَماِء فِي َتحِديِد َأْصِل الـُمشَتقَّ

وا بَِســ ــةٍ إَِلــى أنَّ األَْصــَل ُهــَو الـــَمْصَدُر، َواســَتَدلُّ ْبَعِة َأِدلَّ
(1)

ــى أنَّ  ــوَن إَِل ، َوَذَهــَب الُكوفِيُّ

ـِة َوَذَكـَر ابـُن األنبـاِريِّ مِنَْهـا َثًلَثـًة  األَْصَل ُهَو الِفْعُل، َواعَتَمُدوا أيًضا َعَلى َبْعِض األَدلَّ

َوَردَّ َعَليِهم فِيَها َوانَتَصَر لَِمْدَرَسِة الَبْصَرةِ 
(2)

. 

َوُهنَاَك َمَذاِهُب ُأَخُر َكَما َذَكَرَها الُعَلَماُء فِِمنَْها َما َذَكَرُه َأُبـو َحيَّـاَن َعـْن َأبِـي َبْكـِر ْبـِن 

 نَ مـِـ اقًّ تَ ْشــمُ  امَ هُ دُ َحــأَ  َس يْ َلــ هِ ِســفْ نَ بِ  ٌل ْصــأَ  لِ ْعــالفِ وَ  ،رِ دَ ْص مَ ـالــ نَ مـِـ ًلًّ ُكــ نَّ إِ َطْلَحــَة َقْوَلــُه: 

رِ اآلَخ 
(3)

. 



 .(73ص) (، َوُينَْظُر أيًضا: َمَسائُِل ِخًلفِيٌَّة للعكَبِريِّ 137ص) َأسَراُر الَعَربيَّةِ  (1)

 .(73ص) ِخًلفِيٌَّة للعكَبِريِّ (، َوُينَْظُر أيًضا: َمَسائُِل 137ص) َأسَراُر الَعَربيَّةِ  (2)

بِي َحيَّاَن ) (3)
ِ
َرِب أل  فِي الَهْمِع )، (3/1353اِْرتَِشاُف الضَّ

ُّ
يوطِي  .(2/95َوَكَذا َذَكَرُه السُّ
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َنُقوُل: َلْيَس ُهنَاَك اعتَِراٌض َعَلى َمْن َقـاَل بـأيِّ َقـْوٍل بـيَن هـِذِه األَْقـَواِل؛  َوَبْعَد ذلَِك 

َها َمْحُمـوًدا،  ، َوَلْيَس التََّشاُغُل بَِها َأْكَثَر مِْن َحدِّ ألنََّها َمسأَلٌة َِل َيَتَرتَُّب عليَها َأمٌر َمْعنَِويٌّ

َلى التَّْسِهيِل بَِكًلٍم بِديٍع فِي ذلَِك َبْعَد َأْن َأَشاَر إَِلـى َوَقْد َجاَء َناظُِر الَجْيِش فِي َشْرِحِه عَ 

ـمِ  اهـذَ  َس يْ َلـوَ » وُجوِد الِخًلِف فِي ذلَِك َوَقاَل:  يفِـ انُ َمـالزَّ  عُ يَّ َضـيُ  َِل وَ  ،هِ بِـ ُل اغَ َشـتَ يُ  امَّ

«هِ رِ كْ ذِ 
(1)

. 

َضـْوِء هـَذا الَعـْرِض َنْرِجـُع إَِلـى الــُمهنِْدِس َوَنُقـوُل: إِنَّ َمـْن َطَلـَب اسـتِْخَراَج  َوفِي

اِت ُهَو الِفْعُل، َوَلم َيـدلَّ َعَلـى  الـَمْصَدِر مَِن الِفْعِل ُهَو مَِن الَقائِلِيَن بأنَّ األَْصَل للُمشَتقَّ

ْبِن، َفالمسأَلُة هَكذا بُِكـلِّ ُسـُهوَلةٍ 
ِ
َوُيْسـٍر، َوَِل َتْحَتـاُج إَِلـى َتْضـِخيٍم َوَتْفِخـيٍم  األَِب باِل

 َزائَِدْيِن.

q 
 

 

  



 .(4/1817َتمِهيُد الَقَواِعِد ) (1)
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 ِإْنَكاُر َدَلاَلِة الُجُموِع

 الـُمَكسَ َرِة َعَلى الَكْثَرِة َوالِقلَ ِة!

ـابِِق َيـأتِي إَِلـى الَكـًلِم َعـِن الُجُمـوعِ  ِذي َذَكْرَناُه فِـي الَفْصـِل السَّ ُثمَّ َبْعَد َكًَلمِِه الَّ
(1)

 

ِة » َوَيُقوُل: ى بَِجْمِع الِقلَّ َوُهَو للَعَدِد مَِن الثًَّلَثـِة إَلـى )أخيًرا نلفُت النَّظَر إَلى أنَّ َما ُيسمَّ

َيَتَجـاَوُز الَعـَدَد فِيَهـا الَعشـرُة لَِيِصـَل  (َعَلى َوْزِن َأْفُعلٍ ) (َأْنُفس)غيُر صحيٍح َفـ (الَعشرةِ 

ـحَّ ]َلى: إَلى َما ُهَو َأْكَثُر بَِكثيٍر فِي َقْولِِه َتَعا . «(ُسـوَرُة النَِّسـاءِ ) [َوُأْحِضَرِت األَنُفـُس الشُّ

 .(67)ص: 

أُقوُل: إِنَّ النَّاظَِر فِي َكًَلِم الَعَرِب ِشْعِرِه َوَنْثـِرِه، َيـَرى ُمَراَعـاَة َدَِلَِلِت الُجُمـوِع فِـي 

ِة َوالَكْثـَرِة فِـي اسـتِْخَداَماتِِهم، َفـالُقرآُن الَكـِريُم أيًضـا َرا َعاَهـا َواْسـَتْخَدَمَها، َوَقْبـَل الِقلَّ

 للَكْثـَرِة، َفـَأوَزاُن 
َ
ِة، َوَمـا ِسـَواَها َفِهـي ُروِع فِي الَبَياِن ُأِريُد إِْيَضاَح أوَزاِن ُجُموِع الِقلَّ الشُّ

ـِة ُجِمَعـْت فِـي َقـْولِِهم:  ٍك ، َوَكَمـا َنَظَمَهـا ابـُن َمالِـ(َأْنُفـُس الِفْتَيـِة َأْعِمـَدُة األَْجَيـالِ )الِقلَّ

 بَِقْولِِه:

َجزاك] ََّ َنكِس
 [ ا

َلرررررررررة ك كأَككَأْ ألا ررررررررر ه رررررررررمَّككْ أله ك ْك اأْلَلررررررررركثه

ك

رررررررَتك  مَّ كأَلررررررر ْكأَككثه ررررررركِل  مه ررررررركعهك ْكجه   ْكقالَّ

وهَذا َنِجُدُه فِـي الُقـرآِن الَكـِريِم صـَراًحا صـَحاًرا، َفَعَلـى َسـبيِل الــِمَثاِل ُانُظـْر قْوَلـُه  

ــــــــــاَلى:  حئ جئ  ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ} َتَع

 .(لقمان) { ىب مب  خب حب جب ىئيئ    مئ

ا َكاَن  ِة َفنَاَسَب َجْمُع  (َأْفُعلٍ )َفَلمَّ  ؛ ألنَّ الَعَدَد َسْبَعٌة.(َأْبُحرٍ )َعَلى  (الَبْحرِ )للِقلَّ



َم َعْن َبْعِض ِصَيِغ اسِم الَفاِعِل َوَغاَلَ  فِيَها َواسُثمَّ  (1) َتْغَرَب، َومنُه َذَهـَب إَِلـى الَكـًلِم َبْعَد هَذا َتَكلَّ

َ بِِه َوَنُردَّ عليهِ 
ًة ُأْخَرى َوَلْم ُيِضْف َجِديًدا َحتَّى نأتِي  .َعِن الَحَرَكاِت اإِلعرابِيَِّة َمرَّ
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ِة َيِصيُر َمْعنَـاُه إَِلـى الَكْثـَرِة بَِواِسـَطِة الَقـَرائِِن،  َولكِْن َيِجُب التََّفطُُّن إَِلى أنَّ َجْمَع الِقلَّ

ـالقِ  ةِ يَ نِ بْ أَ  ضِ عْ بَ بِ  ىنَ غْ تَ ْس يُ  دْ قَ وَ » َكَما َقاَل ابُن َمالٍِك: أيًضا، َوبالَعْكسِ   ةِ َيـنِ بْ أَ  ضِ ْعـبَ  نْ َعـ ةِ لَّ

ــنِ بْ أَ  ضِ عْ بَ بِــوَ  ،ةِ رَ ْثــالكَ  ــالكَ  ةِ َي ــنِ بْ أَ  ضِ ْعــبَ  نْ َعــ ةِ رَ ْث ــالقِ  ةِ َي «ةِ لَّ
(1)

َوَســَبَقُه بــالَقْوِل إَلــى ذلـِـَك  .

 
ُّ
َجاِجي الزَّ

(2)
. 

ــْدُر  :َوَقــاَل َب ْيِن الـــُمَراِديُّ ــالقِ  جمــعُ  ُقــِرنَ  اذَ إِ » الــدِّ ــ ةِ لَّ ــالَّ  (أل)ـبِ  :وْ أَ  ،اِق رَ غْ ًلســتِ لِ  يتِ

 إِنَّ ]: الىَعـتَ  هِ لِـوْ قَ  يفِـ اَمـكَ  ةِ رَ ْثـالكَ  ىَلـإِ  َك لِ ذَ بِـ َف رَ َص انْ  ةِ رَ ثْ الكَ  ىلَ عَ  لُّ دُ يَ  امَ  ىلَ إِ  يَف ِض أُ 

 :انَ سَّ َح  ُل وْ قَ  نِ يْ رَ مْ األَ  عَ مَ َج  دْ قَ وَ  [َواْلُمْسلَِماِت  ُمْسلِِمينَ ـْال

ْ  اك] َنكِسطَّ ا  [ ا

ككَسسَِ َ ككِْسَجَفسَِ ه رَحىك ارلكَ ْلَمأْلنَككِْسغه كِسض 

ك

سَِ  نَككَوَأْ رررَ ِ ه َْ رررنْككَ ْقطهررر ة كك ا ََ َ َ رررِكَنْجررر
(3)

 

 
 

َعنْـُه َوَذَكَر اإِلَماُم ابُن َيِعيَش هذا البيَت َوأَشاَر إَِلى َنْقِد َبعِضِهم َعَلـى الَبْيـِت َوَداَفـَع 

 ةَ الُغـرَّ  نَّ ألَ  ؛(البِـيُض  انُ الِجَفـ النَ ): وَل يقُ  أنْ  غيبَ نْ يَ  كانَ  وقدْ  َمْدٌح، البيُت : واالُ قَ » َفَقاَل:

هُ  وكانَ  يٌر،ِس يَ  َبياٌض  ُيوف) َل مِ عْ تَ ْس يَ  أنْ  حقُّ  .(افيَ ْس األَ ) عَ ِض وْ مَ  (السُّ

ــ كــانَ  إنْ وَ  ا،هــذَ   وعَ ُض وْ مَ ـالــ ظَ ْفــاللَّ  ُل مِ عْ تَ ْســتَ  دْ َقــ َب رَ الَعــ أنَّ  ِلَّ إِ  ،وهُ رُ َكــذَ  اَمــ اهرُ الظَّ

: اَل َقـوَ  ،[آمِنُـونَ  اْلُغُرَفـاِت  فِـي َوُهـمْ ]: الىَعـتَ  هُ لُ وْ قَ  َك ذلِ  نْ مِ . رِ يْ ثِ الكَ  عِ ِض وْ مَ  يفِ  لِ يْ لِ للقَ 

 ًة،يرَ ِسـيَ  اٍت ُغُرفَ  الَجنَّةِ  يفِ  نَّ أَ بِ  هُ انَ حَ بْ ُس  يمُ رِ الكَ  ِعدُ يَ  َِل وَ  ،[ُمْسلَِماِت ـَوالْ  ُمْسلِِمينَ ـالْ  إِنَّ ]

 اَمـنَ إِ وَ  ا،َهـنَ وْ دُ  اَمـفَ  ةَ شـرَ العَ  [ُمْسلَِماِت ـَواْلـ ُمْسلِِمينَ ـالْ  إِنَّ ]: هِ ولِ بقَ  المرادُ  َس يْ لَ  َك كذلِ وَ 

 عَ ِضـوْ مَ  اُضـهَ عْ بَ  عُ َقـيَ  دْ َقـ وعَ ُمـالجُ  أنَّ  َك ذلِـوَ . ِرهِ ْيـثِ كَ وَ  لِـهيْ لِ قَ  سِ نْ الِجـ اهـذَ  نْ عـ ارُ بَ ْخ اإلِ 

ــبَ  ــوَ  ،ضٍ ْع ــ اهَ ِضــعْ بَ بِ  ىنَ غْ تَ ُيْس ــبَ  نْ َع ــ َِل أَ  ،ضٍ ْع ــ هــمنَّ أَ  ىرَ َت ــنٌ ): واالُ َق ــ)وَ  ،(َرَس  ،(انٌ َأْرَس



افَِيِة ) (1)  .(4/1811َشْرُح الَكافَِيِة الشَّ

(2)  
ِّ
اِجي جَّ  .(123ص) اإِلْيَضاُح فِي ِعَلِل النَّْحِو للزَّ

 .(3/1379َتْوِضيُح الـَمَقاِصِد ) (3)
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ــمٌ )وَ  ــًلمٌ )وَ  ،(َقَل ــبِ  وانَ غْ اســتَ وَ  ،(َأْق ــالجَ  اذَ َه ــ عِ ْم ــَج  نْ َع ــالكَ  عِ ْم ــوَ  ؟ةِ رَ ْث ــ): واالُ َق  ،(ٌل َرُج

ـقِ  اءِ نَـبِ بِ  اَمـهُ لَ  واأتُ َيـ مْ َلـوَ  (اعٌ ِسـبَ )وَ  ،(َسـُبعٌ )وَ  ،(اٌل ِرَج )وَ   ىنَ غْ تَ ُيْسـ أنْ  َك ذلِـ ُس يَ ْقـأَ وَ  ؟ةٍ لَّ

«رِ يْ ثِ الكَ  يفِ  ٌل اِخ دَ  َل يْ لِ القَ  نَّ ألَ ، ةِ لَّ القِ  نِ عَ  ةِ رَ ثْ الكَ  عِ مْ جَ بِ 
(1)

. 

 مِـنَ ]َوَقْد أَشاَر اإلَمـاُم أُبـو َحيَّـاَن إَلـى ذلِـَك َأيًضـا َفَقـاَل فِـي َتفِسـيِر َأَوائِـِل الَبَقـَرِة: 

مُ  َواأْلَلـِـُف  لِلتَّْبِعــيِض، مِــنْ » :[الثََّمــَراِت   َوُجِمــعَ  اْلِجــنْسِ  لَِتْعِريــِف  الثََّمــَراِت  فِــي َوالــًلَّ

ْختًَِلِف 
ِ
تِـي اْلُجُمـوعِ  َبـاِب  مِنْ  الثََّمَراِت  َأنَّ  اْرتَِكاِب  إَِلى َتْدُعو َضُروَرةَ  َوَِل  َأْنَواِعِه، ِل  الَّ

ْلتَِقائِِهمَ  َبْعضٍ  َمْوِضعَ  َبْعُضَها َيَتَفاَوُت 
ِ
اٍت  مِـنْ  َتَرُكـوا َكمْ ]: َنْحوُ  اْلَجْمِعيَِّة، فِي اِل  ،[َجنَـّ

 إَِلْيـــهِ  َذَهـــَب  َمـــا َعَلـــى الثَِّمـــارِ  :َأوِ  ،الثََّمـــرِ  َمَقـــامَ  الثََّمـــَراُت  َفَقاَمـــِت  ،[ُقـــُروءٍ  َثًلَثـــةَ ]و

َمْخَشِريُّ  َنَّ  ؛الزَّ
ِ
ِم، بِاأْلَلِِف  ُمَحلَّىـْال اْلَجْمعِ  مِنَ  َهَذا أل  قلـة، جمـع كـان وإن َفُهـوَ  َوالـًلَّ

مَ  اأْلَلَِف  َفإِنَّ  تِي َوالًلَّ ْختَِصاصِ  مِنَ  َتنِْقُلهُ  لِْلُعُمومِ  الَّ
ِ
ةِ  لَِجْمعِ  اِل  َفـْرَق  َفـًَل  لِْلُعُمـوِم، اْلِقلَّ

مُ  اأْلَلُِف  إِذِ  َوالثَِّماِر، الثََّمَراِت  َبْينَ  ْستِْغَراِق  َوالًلَّ
ِ
ُقونَ  َردَّ  َولَِذلَِك  فِيِهَما، لًِل  َعَلى اْلُمَحقِّ

انَ  َعَلى َنَقدَ  َمنْ  ٍة، َجْمعَ  َهَذا بَِأنَّ ..اْلَجَفنَاُت  َلنَا:َقْوَلهُ  َحسَّ  َأنْ  َزْعِمـهِ  َعَلى َينَْبِغي َفَكانَ  قِلَّ

ْستِْغَراَق  أَنَّ  مِنْ  َذَكْرنَاهُ  لَِما َصِحيٍح  َغيْرُ  نَْقدٌ  َوُهوَ  َوُسيُوُفنَا، اْلِجَفانُ : َيُقوَل 
ِ
َينِْقُلهُ  اِل

(2)
. 

حَّ ]فِي َقْولِِه َتَعاَلى:  (َأْفُعلٍ )َفَدَِلَلُة   (ال)، للَكْثَرِة لِـُدُخوِل [َوُأْحِضَرِت األَْنُفُس الشُّ

ستِْغَراِق َعَلْيَها، َوهِذِه الَقِرينَُة َتْجَعُل َمْعنَاَها للَكْثَرِة.
ِ
تِي لًل  الَّ

ـِذي َجـاَء بَِكْثـَرٍة  َوبذلَِك َتعِرُف أنَّ َما َيُقوُم بِِه الـُمَهنِدُس مِـْن إِْنَكـاِر هـَذا الــَمْعنَى الَّ

، َلـْيَس َسـَوى َحْمـَأٍة (اْستِْغنَاِء َأَحِدِهَما باآلَخرِ )ُمَتَكاثَِرٍة فِي لَِساِن الَعَرِب، بَِسَبِب َحاَلٍة 

ـٍة َتِشـينُُه إِْن َلـم َيُتـْب َوَلـم َيْرِجـْع إَِلـى ُرْشـِدِه، َوُمنَـاَي َأْن  لُِسْمَعتِِه الِعلِميَِّة، َوَلْوَثـةٍ  فِكِريَّ

 َيْرِجَع َفُهَو َخيٌر َلُه. 



ِل ) (1)  .(3/225َشْرُح الـُمَفصَّ

 .(1/160الَبْحُر الـُمِحيُ  ) (2)
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 نَ ث،اعِتَراٌض ُمَخ

 َعَلى الـُمَذكَ ِر َوالـُمؤنَ ث

ِر َوالـُمؤنَِّث َوَيذُكُر َأْقَسامَ  ُهَما َوَِل َيْعَتِرُض اعتَِراًضا ُثمَّ َيِصُل إَِلى الَكًَلِم َعِن الـُمَذكَّ

زِدَراِء َفَقـْ  َوَقـاَل:
ِ
سـِم الــُمؤنَِّث » ِعلِميًّا َواْكَتَفى باِل

ِ
بعـَد َأِن اسَتْعَرْضـنَا َتْقِسـيَماِت اِل

ابَِقَة، يتَِّضُح َلنَا َتَماًما أنَّ َمـْن َسـاَهَم فِـي َوْضـِع َقَواِعـِد ُلَغتِنَـا َلـْيَس َعَربِيًّـا َوأنَّـهُ  َكـاَن  السَّ

َغِة ألمَثالِِه مِْن َغيِر الَعَرِب.  ُيَحاِوُل َوْصَف تِْلَك اللُّ

ِذي َِل َينَْتِهي بَِعًلَماِت التَّأنيِث  سُم الَّ
ِ
ا (َألِف َممُدوَدة-َتاء َمْرُبوَطة)َفاِل ، ُيْعَتَبُر َشـاذًّ

ــُة  َعَربِيَّ َفاُت الًلَّ ــا األََفاِضــُل الـــُمَخلَّ . َوأْبَقــى ُنَحاُتنَ َ بالـــُمؤنَِّث الـــَمْعنَِويِّ
ي َولـِـذلَِك ُســمِّ

ـْل ذلـَك  َّ َوالــَمْعنَِويَّ َلَهـا، َفَتَأمَّ
، َوَأَضـاُفوا الــُمَؤنََّث اللَّفظِـي ٍّ

َوَصاُغوَها بأسُلوٍب َعَربِي

 اإِلْنَجاَز.

ًرا، َواسـَم  (َمْرَيمَ )، َأْو: (َزْينََب )َوُهنَا نسأَل ُ: َمْن مِنَّا َيْعَتبُِر اسَم   (ُمعاِوَيـةَ )اسًما ُمَذكَّ

 .(68-67). ص: «ُمَؤنًَّثا؟

ُجِل َعَلـى الَعَربِيَّـِة َوُعَلَمائَِهـا، َوَِل َيـْدِري  ُب مِْن ُجْرِم هَذا الرَّ أُقوُل: إنَّ الـَمْرَء َيَتَعجَّ

تِي َتصُدُر َعنُه، َومِْن ُهنَا ُأَعلُِّق  َماَذا َيُقوُل أَماَم ُكلِّ هِذِه الـُمغاَلَطاِت َواألَقَواِل الَجائَِرِة الَّ

 َعَلى َكًلمِِه َتعلِيَقاٍت:

ك له ـا َِل  :ِ َوَّ  أنَّ إِْسَهاَم ُعَلَماِء َغيِر الَعـَرِب فِـي َتْقنِـيِن َقَواعـِد الَعَربِيَّـِة َوَتْطِويِرَهـا، مِمَّ

َيْخَتلـِـُف فِيــِه اثنَــاِن َوَِل َينْــَتطُِح فِْيــِه َعنْــَزاِن، َولكـِـْن َكــاَن إِْســَهاًما َجيِّــًدا َوَرائًِعــا َوَباِرًعــا، 

َوُجْهًدا ُمْتَقنًا ُمْشِرًقا، َوُجهُد ِسيَبَوْيِه َخيُر َدلِيٍل َعَلى ذلَِك، فَقِد اشـَتَغَل بـِه الَعـَرُب َأكَثـَر 

َأْكَثَر مَِن الَعَرِب، َوُكنَّا َقْد أَشْرَنا إَلى شيٍء مِْن ذلَِك َوَذَكْرَنا اهتَِمـاَم  مَِن الَعَجِم َوالَعَجمُ 
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نََها  تِـي َتَضـمَّ ـِة الَّ َغِويَّ َعَراِء بـِه، َكَمـا َذَكْرَنـا َجَوانِـَب مِـَن الُعُلـوِم اللُّ الُعَلَماِء َواألَُدَباِء َوالشُّ

إِلْبـراِز ُظْلـِم َأوزوَن َوَمْقتِـِه َحـقَّ هـؤِلِء الَعَبـاقَِرِة، فِـي  كِتاُب ِسْيَبَوْيِه، َفهَذا َوْحَدُه َكاٍف 

 َتصويِر َمجُهوِدِهُم الَعظِيِم بأنَُّه لَِغيِر النَّاطِِقيَن بالَعَربِيَِّة.

َصـــاَنِة كِسثَّرررِنال: ِة َوالرَّ ـــِة بَِحاَلـــٍة مـِــَن الُقـــوَّ ِر َوالــــُمؤنَِّث   الَعَربِيَّ أنَّ َمســـأَلَة الــــُمَذكَّ

فتَِخاُر بَِها َوالتََّباِهي، َوَمْن أَراَد َمْعِرَفَة ُجْرِم أوزوَن َفْلُيراِجـِع الُكُتـَب 
ِ
ِة، ُحقَّ اِل َوالَعْبَقِريَّ

ــنِ  ــاِب اب ــذلَِك، َككَِت ـــُْمَفَرَدَة لِ ــيِم:  ال ــاِريِّ الَعظِ ـــُمَؤنِِّث )األَْنَب ِر َوال ـــُمَذكَّ ــاِب: (ال ، َوكِت

ِر َوالـُمَؤنَِّث ) ، َوغيِرِهَما مَِن الُكُتِب الَعِجيَبِة.(الـُمَذكَّ
ِّ
 ، ألَبِي َحاتٍِم الّسجْسَتانِي

: ــاِء الـــَمْرُبوطكِسثَِّساررثه ــِذي َِل َينَْتِهــي بالتَّ ســَم الَّ
ِ
ــم َيَضــِع الُعَلَمــاُء اِل ِــِف َل ِة، َأِو: األَل

َق الَقْوَل، َبـْل: إِنَُّهـم  ، َكَما افَتَرى َعليِهْم َصاِحُب الِجنَاَيِة َوَلفَّ اذِّ الـَمْمُدوَدِة فِي َدائَِرِة الشَّ

ا التَّأنِيـُث مِنـُه (الـُمَؤنََّث الـَمْعنَِويَّ )َأْطَلُقوا عليِه  ؛ ألنَّ َلْفَظُه ليَس فِيِه َعًلَمُة التَّأنِيِث، َأمَّ

ـُذوِذ؟ َوَكيـَف َيْسـُهُل َعَلـى  َفَقْد ُيْعَرُف بالنََّظِر إَِلى الــَمْعنَى، َوَِل َأْدِري أيـَن الَقـْوُل بالشُّ

ُل ُدوَن َأيِّ َخْوٍف مِْن قَِياَمٍة َوَِل ِحَساٍب  نَيا؟الـُمَهنِدُس التََّقوُّ فتَِضاِح فِي الدُّ
ِ
 ، َوَِل مَِن اِل

: ُِاعه ََّ ْفـِظ َوالــَمْعنَى، َحيـُث أَشـاَر كِس ِر َوالـُمؤنَِّث فِـي اللَّ َلْم ُيْغِفْل ِسْيَبَوْيِه َأْمَر الـُمَذكَّ

َ  اًء؛َس نِ  َت يْ نَ عَ  نْ إِ وَ  ،(صٍ خُ ْش أَ  ةُ ثَ ًَل ثَ ): وُل قُ تَ » إَِلى ذلَِك َوَقاَل:
ِ
. رٌ كَّ ذَ مُ  مٌ اْس  َص خْ الشَّ  نَّ أل

ــمِ وَ  ــ ُل ْث ــ) :َك ذلِ ــأَ  ُث ًَل َث ــ نْ إِ وَ  ،(نٍ يُ ْع ــرِ  واانُ َك َ  ؛اًِل َج
ِ
ــ نَّ أل ــؤَ مُ  نَ يْ الَع ــوَ . ةٌ نََّث ــًَل ثَ ): واالُ َق  ةُ َث

َ  ؛(سٍ فُ نْ أَ 
ِ
 ونَ لُ ِخ دْ ُيـ ًَل فَ  (دٌ احِ وَ  ٌس فْ نَ ): ونَ ولُ قُ يَ  مهُ نَّ أَ  ىرَ تَ  َِل أَ . انٌ َس نْ إِ  مهُ دَ نْ عِ  َس فْ النَّ  نَّ أل

«اءَ الهَ 
(1)

. 
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ْعِر، مِنَْها   :ٍب ًَل كِ  ينِ بَ  نْ مِ  لٍ ُج رَ  ُل وْ قَ َوَقْد َذَكَر بَْعَد َصَفَحاٍت مِْن َكًلمِِه َشَواِهَد مَِن الشِّ

َنكِسطَّ ا  اك] ك[ ا

ًُررررررِكاككَوإنَّك ْاككل َهككَهرررررركا ُْطهررررررن ككَعْشرررررر كَأ

ك

رررنْككَُرررَا ء ككَوَأْنرررَتك   ِْسأَلْشرررَاككَق ِعالاهرررِك ا

 
 

«َل ائِ بَ القَ  ااهَ نَ عْ مَ  انَ كَ  ذْ إِ  (انً طُ بْ أَ ) نََّث أَ فَ » َوَقاَل ِسْيَبَوْيِه:
(1)

. 

 َوَنَقَل أيًضا َبْيَت ُعَمَر ْبِن َربِيَعَة:

َنكِسطَّ ا  اك] ك[ ا

رر َ ك َررِن ككَ ررنْكك هونَككَنصا سْررته ررلككه قا كأتَّ

ك

ك  خه ص ككَثلثه َهكككِعا ِنكشه
أْلصا  َو ه

 

خْ ) َث نَّ أَ فَ » َوَقاَل: «ىثَ نْ أُ  ىنَ عْ مَ  يفِ  انَ كَ  ذْ إِ  (َص الشَّ
(2)

. 

َّ َوالـَمْعنَِويَّ َوُمراَعاتِِهَما فِي الَكًلِم 
َوبِهَذا َيْظَهُر أنَُّه َلْم َيُكْن َيْجَهُل الـُمؤنََّث اللَّْفظِي

.
ِّ
 الَعَربِي

: سه
ككِسَخِ ا ْلَمكُتأن ثا كِسألا َْ مَك)أنَّ ألِوَ ةَك)،كَوَتككا َاك(َ  ك( ه  َ ر كَوِحا ر   ككه كَ أْلَا ه ه لٌّ

ها ََ َُ ك  َ ،كَأْ 

ـُل مِـْن َشـأِن َعَملِِهـم؛ ألنَّ َعَرَف  األَْسَماَء الَعَربِيََّة، َوهَذا َِل ُينَـافِي ُجْهـَد النَُّحـاِة َوَِل ُيَقلِّ

يِقَهــا َوَجلِيلَِهــا، َخِفيَِّهــا 
َغــِة َجِميِعَهــا، َدقِ َغــِويَّ َيِجــُب َأْن َيْشــَمَل َجَوانِــَب اللُّ التَّقنـِـيَن اللُّ

 ُلَغـُة  َوَجلِيَِّها، َوَِل َيْبَقى َشيءٌ 
َ
تِـي ِهـي َغُة الَعَربيَّـُة الَّ ُدوَن التَّقنِيِن َوالَقَواِعِد، َوَِل سيََّما اللُّ

ِه َواللَّبيُب َيْسَتْحيِي مِنُْه.  الَعْقِل َوالتَّقنِيِن، َفاعتَِراُض الـُمَهنِْدِس َليَس فِي َمَحلِّ

q 
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 ِإْنَكاُر الضَ َماِئِر َأْن تُكوَن َمْفُعوًلا ِبِه

وُينكُِر أْن  ،ُثمَّ َيْذَهُب إَِلى َبْحِث الـَمنُْصوبَاِت مَِن األْسَماِء ويأتِي إلى الـَمفُعوِل بهِ 

َمائُِر َمْفُعوًلا بهِ  ا أنَّ الـمفُعوَل بِه اسٌم َيَقُع عليِه ال» :ويُقوُل  ،َتُكوَن الضَّ ِفْعُل رأينَا َسابِقا

نَا حرَكُة آخِرِه  ًل ُيشَتَرُط أْن َيُكوَن الـمفُعوُل بِه  :أْي  ،لَِتحديِدهِ  (الَفتَْحةُ )َوًَل ُتهمُّ

َوإِنََّما َيتِمُّ استِنَْتاُجُه مِْن ِسياِق الَكالِم َومْن فْهِم الُجمَلِة وتحديِد الِفْعِل  ،منُصوباا

دَ  ،َوالَفاِعلِ  َكالَكاِف )فِي المفُعوِل بِه َوَسنُِضيُف ُهنَا أنَّ األحُرَف  َكَما رأينَا أنَُّه ًل َتَعدُّ

ِت  ،أَل ُيمكِنَُها َأْن تكوَن َمفُعوًلا بهِ  (َوالتَّاِء َوالَياءِ  ويجُب أْن َنَتَوقََّف َعْن َتَخيُِّل َمَحالَّ

 (َرَمنِي َربِّيَأكْ ) :َما َشاَبَه ذلَِك َكَما فِي إعراِب  :َأوْ  ،اإلعراِب َفنقول فِي َمَحلِّ نَْصب  

 َعَلى الَفتِْح  (أكَرمَ ) :أكَرَمنِي :َحيُث تعرُب 
ٌّ
َوالَياُء  ،َوالنُّوُن للِوَقاَيةِ  ،فعٌل َماض  َمبنِي

 .َضِميٌر ُمتَِّصٌل فِي محلِّ َنْصب  َمفُعوٌل بِهِ 

لَِمِة باستِْثنَاِء لـَِما َجاَء فِي إعراِب تِْلَك الكَ  َرْفِضي التَّامَّ  -َصَراَحةا  -َوإِنِّي إِْذ ُأعلُِن 

الِفْعَل  (النُّونُ )َتِقي  :َما َمْعنَى نوِن الِوَقاَيِة؟ َفيأتِي الَجواُب  :َزَمِن الِفْعِل الـَماِضي َأسأُل 

َوَكيَف َيْكِسُر آِخَر الِفْعِل؟ َهْل  :َونسَأُل  .مَِن الَكْسِر وذلَِك حيَن تتَِّصُل بِه َياُء الـُمَتَكلِّمِ 

َن َحَرَكتُُه الَكْسَر بُدوِن ُنْوِن الوَقاَيِة؟ َوَكيَْف َيُكوُن َلْفُظ ذلَِك؟ َوَما ُيْمكُِن َأْن َتكو

تِي َتدُخُل َعَلى  َفَماَذا  .(إِنَّنِي ُمؤمِنٌ ) :َوَأَخواتَِها َكَقْولِي (إِنَّ )َقْوُلُكم فِي ُنوِن الوَقاَيِة الَّ

ا ُيِهمُّ َفالَحْرُف َيْشَبُه الِفْعَل َوإَِذا َكَانِت َتِقي النُّوُن ُهنَا؟ َتِقي الَحْرَف مَِن الَكْسِر؟ َومَ 

ًَلِحْظ َعِزيِزي الَقاِرُئ َكيَف َتحُكُم َحَرَكُة َأَواِخِر الَكلَِماِت التَّسِميََّة )النُّوُن للوَقاَيِة 

ا ما
؟ َفالنُّوُن للِوَقاَيِة (إِنِّي ُمؤمِنٌ ) :ُتَعاِدُل َقْولِي (إِنَّنِي ُمؤمِنٌ ) :َفَهْل َيْعنِي َأنَّ َقْولِي (َدائِ

 .َفَقطْ 
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َما َمْعنَى ذلَِك؟ َوَما هَذا  ،َفالَياُء َضِميٌر ُمتَِّصٌل فِي َمَحلِّ نَْصب  َمْفُعوٌل بِهِ  :َأِخيًرا

  .(70-69) :ص .«األُسُلوُب فِي التُمحاَكَمِة َوالتَّفكِيِر؟

َها َوبيَّنَّا َعَدَم إِنَّنَا َقْد َرَدْدَنا َعليِه فِي َمسأَلِة الـَمفعُ  :َأُقوُل  وِل بِه َوَنَقْضنَا َعليِه َأقَواَلُه ُكلَّ

 .َفْهِمِه َمسأَلَة وُقوِع الِفْعِل َعَلى الـَمْفُعوِل بِِه َعَلى َوْجِهَها

َمائِِر َأْن َتكوَن َمْفُعوًلا بِهِ  ا إِْنَكاُر الضَّ  ،َفَلْيَس ِسَوى التََّماِدي فِي الَباطِلِ  ،َأمَّ

ْسِم َوَوَقَع َعليِه فِْعُل الَفاِعلِ َواإِلْجَحاِف 
ِ
ِمْيَر َوَقَع َمْوقَِع اًل ْرِف؛ ألَنَّ الضَّ وَيأُخُذ  ،الصِّ

ا ْسِم َتَماما
ِ
ا)َبَدًلا مِْن  ،(َأْكَرْمُتهُ ) :َكَما َأنََّك َلْو ُقْلَت  ،َمْعنَى اًل َفإِنَّنَا َنَرى  ،(َأْكَرْمُت َزْيدا

ِميَر الـُمتَِّصَل  ِريِح فِ  (الَهاءَ )الضَّ ْسِم الصَّ
ِ
ا)ي الُجْمَلِة األُْوَلى َوَقَع َمْوقَِع اًل فِي  (َزْيدا

 .مَِن الَواِجِب َأْن َنُقوَل ُهَو َمْفُعوٌل بِهِ  :َفَما الَغَراَبُة فِي ذلَِك؟ َبْل  ،الُجْمَلِة الثَّانَِيةِ 

مائِرُ  ا الَقْوُل بأنَُّه فِي َمَحلِّ النَّْصِب؛ ألنَُّه َضِميٌر َوالضَّ َمْبنِيٌَّة َوَليَْسْت ُمْعَرَبةا َحتَّى  َأمَّ

َمائِِر ُشْبَهَة  ،(َمْجُرورٌ  :َأوْ  ،َمْرُفوعٌ  :َأوْ  ،َمنُْصوٌب ) :َنُقوَل  َوالُعَلَماُء َوَجُدوا فِي الضَّ

َ َجَعَلْتَها َمْبنِيَّةا  ،الِفْعلِ 
 .َفِهي

 ُبنِ  َفلِمَ  :َل يْ قِ  نْ إِ فَ » :َقاَل ابُن األنَباِريِّ 
َ
  ي

ِ
 رِ ائِ َس  ونَ دُ  مُ هَ بْ مُ ـالوَ  رُ مَ ْض مُ ـال مُ ْس اًل

اأَ  :َل يْ قِ  ؟ِف ارِ المعَ    امَ نَّ إِ فَ  رُ مَ ْض مُ ـال مَّ
 ُبنِ
َ
 ىلَ عَ  الا يْ لِ دَ  َل ُجعِ  ألنَّهُ  ؛َف رْ الحَ  هَ بَ ْش أَ  ألنَّهُ  ؛ي

 أْ التَّ  اءَ تَ  هَ بَ ْش أَ  ،هِ رِ يْ غَ  ىلَ عَ  ةا مَ اَل عَ  َل عِ ُج  اذَ إِ فَ  ،رِ هَ ظْ مُ ـال
 دْ قَ فَ  ،يِث نِ أْ التَّ  اءَ تَ  هَ بَ ْش أَ  اذَ إِ وَ  ِث يْ نِ

ِ بْ مَ  ونَ يكُ  نْ أَ  ُب جِ يَ فَ  ،َف رْ الحَ  هَ بَ ْش أَ  اذَ إِ وَ  ،َف رْ الحَ  هَ بَ ْش أَ  اأَ وَ  .يًّان  مُ اْس  وَ هُ وَ  ،مُ هَ بْ مُ ـال مَّ

 ُبنِ  امَ نَّ إِ فَ  ،ةِ ارَ َش اإلِ 
َ
 مُّ َض تَ لِ  ؛ي

«ةِ ارَ َش اإلِ  ِف رْ َح  ىنَ عْ مَ  هِ نِ
(1)

. 
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َدْت هِذِه الـُمَشاَبَهُة َبيْ  َمائِِر َوالُحُروِف فِي جَوانَِب َوَتَجسَّ  ،َكالَوْضعِ  ،َن الضَّ

فتَِقارِ 
ِ
 َوَغيِْرَها ،َواًل

ا ،َوالُجُمودِ  ُجَزافا
ِّ
 .َوهبَذا َيتََبيَُّن أنَُّهم َلم َيُقوُلوا باإلْعَراِب الـَمَحلِّي

 الِفْعَل مَِن الَكْسِر؛ ألنَّ ال
َ
ا ُنوُن الِوَقاَيِة َفإِنََّها َتأتِي لَِتِقي َكَما  ،َكْسَر للِفْعِل ُمْمَتنِعٌ أمَّ

 نَ مِ  هُ يَ قِ تَ لِ  ؛ةا اصَّ َخ  لِ عْ الفِ  يفِ  يرِ مِ الضَّ  اءَ يَ  ُب حَ ْص تَ  مانَّ إِ  ونُ النُّ  هذهِ » :َقاَل ابُن األنباِريِّ 

  هَ بَ ْش أَ  امَ وَ  ،يانِ طَ عْ أَ وَ  ،ينِ مَ رَ كْ أَ  :وُل قُ تَ  َك نَّ أَ  ىرَ تَ  ًَل أَ  ،رِ ْس الكَ 
ِ  يفِ  َت لْ قُ  وْ لَ وَ  ؟َك ذل

زْ جُ يَ  مْ لَ  ،ينِ بُ احِ َص وَ  ،ينِ مُ اَل غُ  :(يبِ احِ َص وَ  يمِ اَل غُ )وِ حْ نَ 
(1)

. 

 أنَّ  مْ لَ اعْ » :َفَقاَل  ،َوَقْد أَتى اإِلَماُم ابُن َيِعيَش بَِتأِصْيل  َرائِع  َعِجيب  َحْوَل هِذِه النُّونِ 

 ،(اَطَبنيَخ )وَ  ،(ينِ َربَ َض ) :وُ حْ نَ  ،لِ عْ الفِ بِ  َل َص اتَّ وَ  ،مِ لِّ كَ تَ للمُ  انَ كَ  اذَ إِ  وَب المنُص  رَ يْ مِ َض 

َثنِ )وَ   فَ  ،(يَحدَّ
ِ
 رِّ الجَ  يفِ  ةا ودَ قُ فْ مَ  ااهَ رَ تَ  ًَل أَ  .ةٌ ادَ يَ زِ  ونُ النُّ وَ  ،اَدهَ ْح وَ  اءُ اليَ  وَ هُ  مانَّ إِ  مُ ْس اًل

 .انِ يَ وِ تَ ْس يَ  ورُ المجرُ وَ  وُب المنُص وَ  ،(يبِ احِ َص )وَ  ،(يمِ اَل غُ ) وِ حْ نَ  نْ مِ 

 هُ لَ ُخ دْ تَ  نْ أَ  نْ مِ  لِ عْ للفِ  ايةا ِوقَ  لِ عْ الفِ بِ  َل َص اتَّ  اذَ إِ  وِب ُص المن يفِ  ونَ النُّ  واادُ زَ  ماإنَّ وَ 

ِ  .ةٌ مَ زِ ًَل  ةٌ رَ ْس كَ  اُس كْ مَ  ًلَّ إِ  اهَ لَ بْ قَ  امَ  ونُ يكُ  ًَل  مِ لِّ كَ تَ مُ ـال اءَ يَ  أنَّ  َك وذل  افا رْ َح  انَ كَ  اذَ إِ  ورا

ايْ حِ َص   اَل غُ ) :وُ حْ نَ  ،حا
 ؛رِّ الجَ  وُخ أَ  رُ ْس الكَ وَ  ،رٌّ َج  اهَ لُ ُخ دْ يَ  ًَل  اُل عَ فْ األَ وَ  .(يبِ احِ َص )وَ  ،(يمِ

 امَ  اهَ لَ ُخ دْ يَ  ًَل  نْ أَ  وارُ آثَ  ،رٌّ َج  اَل عَ فْ األَ  لِ ُخ دْ يَ  لم امَّ لَ فَ  ،الَمخَرُج  وَ هُ وَ  ،دٌ احِ وَ  امَ َمْعِدَنهُ  نَّ ألَ 

 ةا يدَ زِ مَ  ونِ النُّ بِ  وااؤُ جَ فَ  ،رُّ الجَ  اهَ يْ لَ إِ  َق رَّ طَ تَ يَ  نْ أَ  نْ مِ  ةا ِحراَس وَ  فااوْ َخ  هِ َمْعِدنِ  نْ مِ وَ  هِ ظِ فْ لَ بِ  وَ هُ 

 ،َك لِ ذَ بِ  ونَ النُّ  واصَّ َخ وَ  .رِ ْس الكَ  نَ مِ  لِ عْ لفِ لِ  ةا ايَ ِوقَ  ونُ كُ تَ وَ  ،اهَ يْ لَ عَ  رُ ْس الكَ  عَ قَ يَ لِ  ،اءِ اليَ  َل بْ قَ 

  ،نِ يْ اللِّ وَ  دِّ مَ ـال وِف رُ ُح  نْ مِ  اهَ ُقْربِ لِ 
 اباارَ عْ إِ  ونُ تكُ وَ  ،ةِ ادَ يَ الزِّ  وِف رُ ُح  يفِ  اهَ ُتجامِعُ  َك ذلِ ولِ

 دِّ مَ ـال وُف رُ ُح  ونُ كُ تَ  امَ كَ  ،(نَ يْ لِ عَ فْ تَ وَ  ،ونَ لُ عَ فْ تَ وَ  ،ونَ لُ عَ فْ يَ وَ  ،نِ اَل عَ فْ تَ وَ  ،النِ عَ فْ يَ ) يفِ 
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ِ وْ قَ  وِ حْ نَ  نْ مِ  ةِ لَّ تَ عْ مُ ـال ةِ تَّ السِّ  اءِ مَ ْس األَ  يفِ  اباارَ إعْ  نِ يْ اللِّ وَ   ،(وكَ بُ أَ وَ  ،وكَ ُخ أَ ) :َك ل

َ وَ  ؛عِ مْ الجَ وَ  ةِ يَ نِ ثْ التَّ  يفِ وَ  ،امَ اتِهِ وَ َخ أَ وَ 
ِ
 واهُ رِ كَ فَ  ،ار  مَ ْض إِ  ةَ مَ اَل عَ  ونُ كُ تَ  دْ قَ  ونَ النُّ  هِ هذِ  نَّ أل

 .ارِ مَ ْض اإلِ  اِت مَ اَل عَ  نْ عَ  َج رُ خْ يَ فَ  ،ونِ النُّ  رِ يْ غَ  ف  رْ حَ بِ  واأتُ يَ  نْ أَ 

ِ أَ  آِخُره امَ يْ فِ  اموهَ تُ ِزدْ  لِمَ فَ  :َل يْ قِ  نْ إِ فَ   ،(يانِ َس كَ )وَ  ،(يانِ طَ عْ أَ ) :وُ حْ نَ  ،الِ عَ فْ األَ  نَ مِ  ٌف ل

ِ األَ  يفِ  ونُ يكُ  ًَل  رُ ْس الكَ وَ   الِ عَ فْ األَ  عِ يْ مِ َج  يفِ  اءُ اليَ وَ  ونُ النُّ  ِت مَ زِ لَ  امَّ ـلَ  :َل يْ قِ  ؟ِف ل

 نَّ أَ  عَ مَ  ،َك لِ ذَ لِ  اهَ اِرقْ ُتفَ  مْ لَ فَ  ،رِ يْ مِ الضَّ  ةِ لَ مْ ُج  نْ مِ  اهَ نَّ أَ كَ  ْت ارَ َص  ،اهُ نَ رْ كَ ذَ  امَ ـلِ  ةِ حَ يْ حِ الصَّ 

 يذِ الَّ وَ  ،اهَ لَ بْ قَ  امَ  رُ ْس كَ  ُتهُ نَّ ظِ مَ  اءُ اليَ وَ  ،ةِ الِحْكمَ  سِ فْ نَ  ىلَ عَ  ًَل  ةِ َمظِنَّ ـال ىلَ عَ  ارُ ُيدَ  مَ يْ كِ الحَ 

 ونِ نُ بِ  هِ يْ فِ  ِت أْ تَ  مْ لَ  ،م  اْس بِ  َل َص اتَّ  اإذَ  يرَ مِ الضَّ  اهذَ  أنَّ  اهُ نَ رْ كَ ذَ  لِما ةٌ يدَ زِ مَ  ونَ النُّ  أنَّ  ىلَ عَ  لُّ دُ يَ 

 :وُل قُ تَ  امَ كَ  ،ب  ْص نَ  لِّ حَ مَ  يفِ  انَ ههُ  اءُ اليَ فَ  ،(يمِ اتِ الشَّ )وَ  ،(يبِ ارِ الضَّ ) :وُ حْ نَ  ،ةِ ايَ قَ الوِ 

ايْ زَ  ُب ارِ الضَّ )  الجرُّ  كانَ  امَّ لَ فَ  ،رُّ الجَ  هُ لُ ُخ دْ يَ  مٌ اْس  هُ نَّ ألَ  ؛ةِ ايَ قَ الوِ  ونِ نُ بِ  هُ عَ مَ  ِت أْ تَ  مْ لَ وَ  ،(دا

 .هُ لَ  ٌب ارِ قَ مُ  وَ هُ  امَّ مِ  متنعْ يَ  لم ،هُ يدخلُ  امَّ مِ 

 :َل يْ قِ  .؟(َل ُج الرَّ  ِب اْضرِ ) لِ ثْ مِ  يفِ  رِ ْس الكَ  نَ مِ  اُل عَ فْ األَ  ِت َس ُحرِ  الَّ هَ فَ  :يَل قِ  فإنْ 

  ةٌ َض ارِ عَ  انَ هُ  اهَ  ةُ رَ ْس الكَ 
ِ
 دُ يْ ُتعِ  ًَل  َك نَّ أَ  َى رَ تَ  ًَل أَ  ،ةا ودَ ُج وْ مَ  اهَ بِ  ُيْعَتدُّ  اَل فَ  ،نِ يْ نَ اكِ السَّ  اءِ قَ لتِ ًل

  وَف ذُ حْ مَ ـال
ِ
 دُ َح أَ  انَ كَ  نْ إِ وَ  ،(األََمةُ  َبَغِت )وَ  ،(المرأةُ  َزَنِت ) :لِ ثْ مِ  يفِ  نِ يْ نَ اكِ السَّ  اءِ قَ لتِ ًل

كَ  دْ قَ  نِ يْ نَ اكِ السَّ    ةٌ َض ارِ عَ  ةُ كَ رَ الحَ  ذِ إِ  ،َتحرَّ
ِ
 .نِ يْ نَ اكِ السَّ  اءِ قَ لتِ ًل

 ،نِيَكَأنَّ وَ  ،ينِ نَّ أَ وَ  ،ينِ نَّ إِ ) :واالُ قَ فَ  ،اهَ اتِ وَ َخ أَ وَ  (إنَّ ) عَ مَ  ونَ النُّ  هِ هذِ  والُ َخ دْ أَ  دْ قَ وَ 

َ  ؛(َلْيتَنِيوَ  ،َلَعلَّنِيوَ  ،نِيلكِنَّ وَ 
ِ
 لِ مَ العَ  يفِ  ْت يَ رِ ُأْج وَ  ،اَل عَ فْ األَ  ِت هَ بَ ْش أَ  وٌف رُ ُح  اهَ نَّ أل

«َل عْ الفِ  مُ زَ لْ يَ  امَ  رِ يْ مِ الضَّ  ةِ مَ اَل عَ  نْ مِ  اهَ مَ زِ لَ فَ  ،ااهَ ُمجرَ 
(1)

. 
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ا فِي ِوَقا َلُه َمَع هَذا َعَماَلِن  :َبْل  ،َيِة الِفْعِل مَِن الَكْسرِ َوكذلَك َلْيَس َعَمُلَها ُمنَْحِصرا

آَخَراِن َكَما َذَكَرُه ابُن َمالِك  
(1)

 نِ يْ رَ وْ حذُ مَ  ْت قَ وَ  اهَ نَّ ألَ  ؛اية  قَ وِ  ونَ نُ  َيْت مِّ ُس  مانَّ إِ وَ » :قاَل َو 

 .«ةِ بَ اطَ خَ مُ ـال اءِ يَ بِ  مِ لِّ كَ تَ مُ ـال اءِ يَ  اُس بَ التِ » :امَ هُ دُ َح أَ  :اهَ نَ وْ دُ  اءِ اليَ بِ  َل َص اتَّ  وِ لَ  رِ مْ األَ  لِ عْ فِ  يفِ 

«ةِ ثَ نَّ ؤَ مُ ـال رِ مْ أَ بِ  رِ كَّ ذَ مُ ـال رِ مْ أَ  اُس بَ التِ » :يانِ الثَّ وَ 
(2)

 لِ عْ فِ  عَ مَ  اءَ اليَ  ونُ النُّ  ِت بَ حِ َص  امَّ لَ فَ  .

  ا؛وبا ُج وُ  لِ اعِ الفَ  مِ اْس  عَ مَ وَ  هِ يْ وَ َخ أَ  عَ مَ  اهَ تْ بَ حِ َص  رِ مْ األَ 
 ،اءِ اليَ  ِب ْص نَ  ىلَ عَ  اهَ اقُ حَ لِ  لَّ دُ يَ لِ

««الِ عَ فْ األَ بِ  اهَ هِ بَ َش لِ  اازا وَ َج  اهَ اتِ وَ َخ أَ وَ  (نْ إِ ) ْت قَ حِ لَ وَ 
(3)

. 

ا َحْذُفَها َوإِْبَقاُؤَها فِي  َفُهَو َمْحُموٌل َعَلى َجَواِز الَحْذِف َواإِلْبَقاِء فِي الِفْعِل  ،(إِنَّ )َأمَّ

ِذي فِيِه ُنوُن اإِلْعراِب  ا بإِْدَخاِل َومَ  ،الـُمَضاِرِع الَّ ا َداَمْت ُهنَاَك ُنوٌن فإِنََّك َلْسَت ُمْلَزما

 يالماِض  يفِ  اءِ اليَ  عَ مَ  ةٌ مَ زِ ًَل  ةِ ايَ قَ الوِ  ونُ نُ » :وهَذا َكَما َقاَلُه ابُن الَحاِجِب  ،النُّونِ 

 مْ لَ وَ  ،ينِ بُ رِ ْض يَ وَ  ،ينِ بَ رَ َض ) :َك لِ وْ قَ كَ  ،هِ رِ آِخ  ىلَ إِ  :اِب رَ عْ اإلِ  ونِ نُ  نْ عَ  اريًّ عَ  ارعِ المَض وَ 

 ْت انَ كَ  وْ لَ فَ  ،اب  رَ عْ إِ  ونُ نُ  اهَ عَ مَ  ْت َس يْ لَ  اهَ نَّ ألَ  ْت مَ زِ لَ وَ  .ةِ ايَ قَ الوِ  ونِ نُ  نْ مِ  دَّ بُ اَل فَ  ،(يونِ بُ رِ ْض يَ 

 :عٌ افِ نَ  أَ رَ قَ وَ  .(ينِ ونَ بُ رِ ْض يَ )وَ  ،(يونِ بُ رِ ْض يَ ) :َك لِ وْ قَ كَ  ،انِ رَ مْ األَ  ازَ جَ لَ  اب  رَ عْ إِ  ونُ نُ  اهَ عَ مَ 

[نِ وْ رُ شِّ بَ تُ  مَ بِ فَ ]
(4)

 ونِ نُ بِ  اهَ نْ عَ  اءا نَ غْ تِ اْس  ةِ ايَ قَ الوِ  نُ وْ نُ  وُف المحذُ فَ  .[مْ هِ يْ فِ  ونِ اقُّ َش تُ ] وَ  ،

 ؛ةِ ايَ قَ الوِ  ونِ نُ بِ  اهَ نْ عَ  اءا نَ غْ استِ  ةا وفَ ذُ حْ مَ  اِب رَ عْ اإلِ  ونُ نُ  رَ دَّ قَ تُ  نْ أَ  نْ مِ  ىلَ وْ أَ  اوهذَ  ،اِب رَ عْ اإلِ 



ابَِق للِوَقاَيِة َأْصالا  (1)  التَّعلِيَل السَّ
 .َلْم َيْرَتِض ابُن َمالِك 

، َوَمْعنَاُه: َأْمُر المَخاَطِب َأْن  -َقاَل فِي الَحاِشَيِة: معناُه: َأنََّك إَِذا ُقْلَت: اْضِربِي  (2) ُدوَن ُنْوِن ِوَقاَية 

ا التَِباُس فإنَُّه َيْلَتبُِس بأ -اْضِربني  -َيْضِرَبَك  ْيَغَة َواِحَدٌة فِْيِهَما، َوَيْتَبُع ذلَِك َأْيضا ْمِر المَؤنََّثِة؛ ألنَّ الصِّ

ْلتَِباُس 
ِ
ِم بَِياِء المَخاَطَبِة، َوِحْيَن َتْلَحُق النُّْوُن َأَحَد الِفْعَلْيِن َزاَل اًل  .َياِء المَتَكلِّ

 .(1/486َتمِهيُد الَقَواِعِد ) (3)

َفِة، َولكِنَّ ابَن َكثير  َقَرَأ بَِتشِديِدَهابَِكْسِر النُّو (4)  .ِن الـُمَخفَّ
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 انِ َس حْ استِ  رٌ مْ أَ  ةِ ايَ قَ الوِ  ونَ نُ  نَّ ألَ 
ٌّ
 اعَ مَ تَ اْج  اذَ إِ فَ  .ىنا عْ مَ ـلِ  اِب رَ عْ اإلِ  ونُ نُ وَ  ،اهَ لَ  ةَ لَ ًَل دَ  ًَل  ي

ىلَ وْ أَ  هُ لَ  ةَ لَ ًَل دَ  ًَل  امَ  ُف ذْ َح  انَ كَ  امَ هِ دِ َح أَ  ُف ذْ َح  رَ دِّ قُ وَ 
(1)

. 

 ،(ينِ بُ رِ ْض يَ ) :لِ ثْ مِ  يفِ  عِ ارِ المَض  يفِ وَ  ،(ينِ بَ رَ َض ) :لِ ثْ مِ  يفِ  يالماِض  يفِ  ْت مَ زِ لَ وَ 

 اِب رَ عْ اإلِ  ونِ نُ بِ  اهَ نْ عَ  اءا نَ غْ استِ  (ينِ ونَ بُ رِ ْض يَ ) يفِ  مْ زَ لْ تَ  مْ لَ وَ  ،رُ ْس الكَ  َل عْ الفِ  َل ُخ دْ يَ  نْ أَ  ةَ اهَ رَ كَ 

 سِ فْ نَ  نْ مِ  وَ هُ  امَ يْ فِ  هُ تَ اهَ رَ كَ  هْ رَ كْ يُ  مْ لَ وَ  رُ ْس الكَ  َل َخ دَ فَ  ،لِ عْ الفِ بِ  اهَ الِ َص اتِّ  يفِ  اهَ لُ ثْ مِ  اهَ نَّ ألَ 

 هِ يْ لَ عَ  رِ ْس الكَ  ولِ ُخ دُ  ةِ يَّ اهِ رَ كَ  يفِ  لِ عْ الفِ بِ  َل َص اتَّ  امَ  ىاعَ رَ  ،(ينِ ونَ بُ رِ ْض يَ ) :اَل قَ  نْ مَ وَ  .لِ عْ الفِ 

«ِب رَ العَ  مِ اَل كَ  يفِ  رُ ثَ كْ األَ  وَ هُ وَ  لِ عْ الفِ  سِ فْ نَ  يفِ  هُ اتَ اعَ رَ مُ 
(2)

. 

q 
 

 



 َمحُذوَفٌة  (1)
َ
تِي للوقِاَيِة َفِهي اخَتَلَف النَُّحاُة فِي َتحِديِد الـَمحُذوِف َواخَتاَر ابُن الَحاِجِب أنَّ الَّ

ريَن(، َواسَتَدلَّ  إَذا ُقْلَت: َيْضِرُبوَننِي، َفَلَك »لُه بَقْولِِه:  )وهَذا َمْذَهُب األَْخَفِش َوالـُمربِِّد َوأكَثِر الـُمَتأخِّ

 المحُذوَفةُ 
َ
ُهَما المحُذوُف؟ وقاَل: ُنوُن الِوَقاَيِة ِهي َ بَِها، َوَأيُّ

 بنُوِن الِوَقاَيِة َوَلَك أْن ًَل َتأتِي
َ
؛ أْن َتأتِي

َْمَرْيِن: َأَحِدِهَما: أنَّ نُوَن اإِلْعَراِب َدًَلَلُتَها َمْعنَِويَّ 
ِ
َوإَذا َداَر األَْمُر َبْيَن الـَمْعنَِويِّ  .ٌة، َوالِوَقاَيَة َلْفظِيَّةٌ أل

 َأْوَلى بِالَحْذِف 
ُّ
، َفالـَمْعنَِويُّ َبَقاُؤُه ُهَو الَوْجُه، َواللَّْفظِي ِّ

تِي َجاَء بَِها  .َواللَّْفظِي  الَّ
َ
اآلَخُر: َأنَّ الِوَقاَيَة ِهي

ًلا َقْبَل النُّْطِق بَِها، َفَلْم َتْأِت الَكَراَهُة إًِلَّ مَِن األُْوَلى، الثَِّقُل، َوذلَِك َأنَّ النُّْطَق بِ  نُْوِن اإلْعَراِب َحاِصٌل َأوَّ

 فِي هَذا بَِعْينِِه: )
ُّ
اطِبِي ْيُخ الشَّ ًَل َولِذلَِك َقاَل الشَّ أَمالِي ابِن الَحاِجِب (« َوالَحْذُف َلْم َيُك َأوَّ

اطِبِيَِّة هَذا:فِي نَِهاَيِة َكاَلمِ  .(2/701)  ِه ُيِشيُر إَلى بيِت الشَّ

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

ف ُنونًا َقْبلَل ِِلا ا ِ َملْن َلل ُ   َوَخفِّ

 

َل    بُِخْلٍف َأتى َواْلَحْذُف َلْم َيُك َأوَّ

 
 

 .(541-2/540أَمالِي اْبِن الَحاِجِب ) (2)
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 َظَلَم َصاِحُب الِجَناَيِة

 ِفي الَكَلاِم َعِن الـُمَناَدى ،َوَتَردَ ى

ُد َبعَض األَْشَياِء ُأْعطِيَْت َمْعنَى الـَمفُعوِل بهِ ُثمَّ ُيعَ  ُثمَّ  ،َوُأْعطِيَْت َحَرَكَتُه اإِلْعرابِيَّةَ  ،دِّ

ُل فِيَها ًلا َيَتَكلَُّم َعِن النَِّداِء َوَيُقوُل  ،ُيَفصِّ َوالمناَدى يف رأينَا ًل َعالَقَة لُه بالمفُعوِل » :فأوَّ

َم بعُضُهم أنَّ ا سَم بعَدُه منُصوٌب بِِفْعل  َمحُذوف  َتقِديُرُه بِِه َوَلْو توهَّ
ِ
 :َأو ،(َأدُعو)ًل

ِغيُر َوالَكبيرُ  ،(ُأناِدي) والمناَدى بأَداِة النِّداِء يف أيَّامِنَا هِذِه ...والنَِّداُء أسُلوٌب يعِرَفُه الصَّ

َة َلنَا إًِلَّ بِهِ  --هو اهلُل   -ُدوَن َأْدَنى َشك  -َداَءَنا وُهَو يقبَُل نِ  ،الَِّذي ًَل حوَل َوًَل ُقوَّ
 :فعلَُّمونا َأْن َنُقوَل  ،(يا اهللُ ) :َوَمَع ذلَك فقْد أبى النُّحاُة أْن نقوَل  ،(ُأيَُّها) :َأوْ  ،(َيا)بُدوِن 

 .(70) :ص .«(اللُهمَّ )

َبا فِي َتْركِيب  َوأَفادَ  :أُقوُل  ا ُركِّ ا َواْسما ةا  إِنََّك ًَل َتِجُد فِي الَعَربِيَِّة َحْرفا  ،إَِفاَدةا َتامَّ

َب مِْن َحْرف  َواْسم   َوأحَياناا ُيْحَذُف َحْرُف النَِّداِء َوَيْبَقى الـُمنَاَدى  ،َوالـُمناَدى ُركِّ

ٌل  ،َوْحَدهُ  ا َعَلى َكالِم الَعَرِب  ،َفالنَُّحاُة َبَحُثوا فِي ذلَِك َوَوَجُدوا أنَّ هَذا ُمَؤوَّ َياسا
قِ

 ) :َوَقاُلوا إِنَّ َقْوَلَك  ،كِيِب الَكالِم مِْن َحْرف  َواْسم  َوأسُلوبِِه فِي َعَدِم َترْ 
ِ
فِي  ،(َيا َعْبَد اهلل

 ) :تأويلِ 
ِ
 ):َأوْ  ،(ُأَناِدي َعْبَد اهلل

ِ
 مِْن ِجَهِة إِْعراِب  .(َأْدُعو َعْبَد اهلل

ٌّ
َفهَذا الَكالُم َمنْطِِقي

ْفِظ َومِْن ِجَهِة الـَمْعنَى  .اللَّ

ا مِْن ِجَهِة اإِلعْ  َوكَذا الـُمنَاَدى َمنُْصوٌب  ،َفألنَّ الـَمْفُعوَل بِِه َمنُْصوٌب  ،راِب أمَّ
(1)

. 

ا مِْن ِجَهِة الـَمْعنَى فإِنََّك ِعنَْد َما َتُقوُل   ،َفاَل َشكَّ أنََّك ُتنَاِديِه َوَتْدُعوهُ  ،(َيا ُفالنُ ) :أمَّ

 .َوَمْفُعوًلا َوُهَو الـُمنَاَدى ،ِديَيَتَطلَُّب َفاِعالا َوُهَو الـُمنَا (النَِّداءُ )وهَذا الِفْعُل 



ٌر، َأْو: ) (1) ا فِْعٌل ُمَقدَّ  َنابْت َمنَاَب )( َفهِ َياالعامُِل فِْيِه إِمَّ
َ
دُ ُأَناِدي(، َأْو: )ُأْدُعوي  .( َكَما َقاَلُه الـُمَبرِّ
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 َوليَس  ،َفَعَلى هَذا ًَل إِْشَكاَل فِي َتْوِجيِه النَُّحاةِ َوإَِشاَرتِِهم
ٌّ
َفُهَو بَِحق  َمعُقوٌل َمنْطِِقي

ْستِغَراِب فِي َأْمِرهِ  :َأوِ  ،فِيِه َما َيدُعو إَِلى َرْفِضهِ 
ِ
 .اًل

َ  ؛ة  دَ احِ وَ  ة  مَ لِ كَ  عَ مَ  اءِ دَ النِّ  يفِ  ةُ دَ ائِ الفَ  ِت لَ َص َح  ماإنَّ » :َقاَل ابُن األنَباِريِّ 
ِ
 يرَ دِ قْ التَّ  نَّ أل

ِ وْ قَ  يفِ  ايْ زَ  وعُ دْ أَ  :(دُ يْ زَ  ايَ ) َك ل ايْ زَ  يادِ نَ أُ وَ  ،دا  ةِ لَ مْ الجُ  ارِ بَ تِ اعْ بِ  ةُ دَ ائِ الفَ  ِت لَ َص حَ فَ  ،دا

«ة  دَ احِ وَ  ة  مَ لِ كَ  عَ مَ  ِف رْ الحَ  ارِ بَ تِ اعْ بِ  ًَل  ،ةِ رَ المقدَّ 
(1)

. 

ا إَِذا قِيَْل أ ُح بِِه فِي (ُأناِدي) :َأوْ  ،(َأْدُعو)لَِماَذا ًَل َيْظَهُر فِْعُل  :مَّ ؟ َفلَِماَذا ًَل نَُصرِّ

ِ ذَ  رُ َهاظْ إِ  وزُ جُ يَ  ًَل » :هَذا َقْد أجاَب عنُه اإِلماُم ابُن َيِعيَش َفَقاَل  :الَكالِم؟ ُقْلنَا  ًَل وَ  ،َك ل

َ  هِ بِ  ظُ فْ اللَّ 
ِ
َ وَ  ؛هُ نْ عَ  ْت ابَ نَ  دْ قَ  (ايَ ) نَّ أل

ِ
 ،(يادِ ُأنَ ) :َت لْ قُ وَ  ،لِ عْ الفِ بِ  َت ْح رَّ َص  اذَ إِ  َك نَّ أل

ابَ إْخ  انَ كَ  ،(دُ يْ رِ أُ ):وْ أَ   ِت يْ وِ ْص التَّ  ُس فْ نَ  وَ هُ  امَ إنَّ وَ  ،ار  بَ ْخ إِ بِ  َس يْ لَ  اءُ دَ النِّ وَ  ،َك ِس فْ نَ  نْ عَ  ارا

ازَ  اَدْيُت نَ ) :ولقُ تَ فَ  ،دُ عْ بَ  امَ يْ فِ  هُ نْ عَ  ارُ بَ ْخ اإلِ  عُ قَ يَ  مَّ ثُ  ،ىادَ نَ مُ ـالبِ  «(يدا
(2)

. 

ا َكاَلُمُه بأنَّ النَُّحاَة ًَل َيْرَضوَن بِـ َفهَذا َمْحُض افتَِراء  َوَكِذٌب ُصراٌح  ،(اهللُ  يا)أمَّ

ٌل َمِقيٌت  ا مِِن استِْخَدامِهِ  ،َوَتَقوُّ َوُهَو َكَقْولِِه  ،َولم َيُقْل بِِه َواِحٌد منُهم َوَلْم َيْمنَُعوا َأَحدا

فتَِراءِ فِي ِص 
ِ
َل َعَلى الُعَلَماِء َواْرَتَجَل فِي اًل ِب حيُث َتَقوَّ َوأْبَرْزَنا ذلَِك  ،يَغِة التََّعجُّ

 .َوَأْوَضْحنَاُه بَِكالمِِهم

ا ،(يا اهللُ )َفاستِْخَداُم  َذَكَر هِذِه  :َبْل  ،ليَس هنَاَك َواِحٌد مَن النَُّحاِة َمنََع ذلَِك إِْطالقا

ْيَغَة للُمنَاَدى ِسيَْبَوْيهِ  :َفَعَلى َسبِيِل الـِمَثاِل َأْذُكرُ  ،َكثِيٌر مِنُْهم الصِّ
(3)

، . . . . . . . . . . . . . 



 .(42ص) أسَراُر العربيَّةِ  (1)

ِل ) (2)  .(1/316َشْرُح الـُمفصَّ

 .(2/400(، )2/275(، )2/195الكِتاُب ) (3)
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َّ
اِجي جَّ َوالزَّ

(1)
دَ  ، َوالـُمَبرِّ

(2)
َوابَن األَنَباِريِّ  ،

(3)
،  

ْ
َوابَن ِجنِّي

(4)
 .َوَغيُرُهم َكثِيرٌ  ،

ِة َسَبباا ُثمَّ َيَتَكلَُّم َبْعَد ذلَِك َعِن النُّْدَبِة َوَيجْ  َبِل الَعامَّ
َعُل َعَدَم استِْخَدامَِها مِْن قِ

دِّ َلْم َأْسَمْع بَِها مِْن أَحد  مَِن النَّاِس َقْبَل أوزونَ  ،لَِرْفِضَها  ،َفهِذِه الـَمنَْهِجيَُّة للَقبُوِل َوالرَّ

ةا ُأْخَرى لُِبْعِدَها َعِن الـَمنْطِِق  َ ُمغاَلَطٌة َحِقيِقيَّةٌ  ،َوًَل َأُظنُّنِي أَراَها بْعَد هَذا َمرَّ
 .َوِهي

م ُجْرمُ  م ،اللُمَهنِْدِس اللُمَفخَّ  :َعَلى اللُمنَاَدى اللُمَرخَّ

ِذي َيُكوُن فِي آخِر الـُمناَدى)ُثمَّ َيَتَكلَُّم الـمهنِدُس َعِن التَّرِخيِم   ،(الَحْذِف الَّ

ُلَغِة َمْن َينتَظُِر الَحْرَف َوَمْن ًَل َوُهَو حذُف أَواِخِر الَكالِم فِي النِّداِء َعَلى » :َوَيُقوُل 

َوُهَو أمٌر ًَل ُيْمكِنَُك إًِلَّ َأْن َتتََحْوَقَل مِنُْه َومِْن  -ًَلِحْظ هِذِه التَّعِريَف -َينَْتظُِر الَحْرَف 

هَلِة الـُمْمتَِعِة   :َما َيُقوُلونَوَلَعلَّ َأْهَل َحَلَب الُقَداَمى ِعنَْد  -َكَما َيُقوُلون-َفَرِضيَّاتِِه السَّ

ا َعْن  (َتا) م أْقَدُر النَّاِس َعَلى استِيَعاِب التَّرِخيِم َوإِْدَخالِِه َعَلى األَْفَعاِل  (َتَعال)ِعَوضا ها

ا َعِن األَْسَماِء َشاَء ذلَِك النَُّحاُة َأْم أَبوا  .(72) :ص .«ِعَوضا

نُّ َعاقاِلا َيُقوُل بِِه؛ ألَنَُّه َجاَء فِي الَكاَلِم إِنَّ إِْنَكاَر َتْرِخيِم الـُمنَاَدى َشيٌء ًَل َأظُ  :أُقوُل 

ا هِ  ،الَفِصيِح َكثِيرا ُه َولكِنَُّه اعَتَرَض  ،َوًَل َمَجاَل لَِردِّ ا ُينْكُِرُه َوَيُردُّ َوًَل َأُظنُّ الـُمَهنِدَس أيضا

 .َعَلى َتْقنِيِن النَُّحاِة َلهُ 



(1)  
ِّ
اِجي جَّ  .(261ص) الُجَمُل للزَّ

 .(4/240(، )1/253الـُمْقَتَضُب ) (2)

 .(175ص) اُر العربيَّةِ أسرَ  (3)

 .(112ص) اللَُّمعُ  (4)
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ْ
ا َضابُِطُه َفُهَو َكَما َقاَل ابُن ِجنِّي  اأْلَْسَماءِ  َأَواِخرَ  ُق ْلحَ يَ  ٌف ذْ َح  التَّْرِخيمَ  َأنَّ  اْعَلمْ » :أمَّ

ا اءِ دَ النِّ  فِي ةِ ومَ مُ ْض مَ ـال  :َضْرَبْينِ  ىلَ عَ  مِ اْلَكاَل  فِي َوُهوَ  ،َتْخِفيفا

ْسمِ  رَ آِخ  َف ذِ حْ تَ  َأنْ  :هَماَأحدِ 
ِ
 اْلَحَرَكةِ  نَ مِ  َعَلْيهِ  َكانَ  َما ىلَ عَ  هُ لَ بْ قَ  َما َوَتَدعَ  اًل

 .ونِ كُ السُّ وَ 

  َما َوتْجَعَل  ُف ذِ حْ تَ  َما َف ذِ حْ تَ  َأنْ  :رُ َواْْلَخ 
َ
ما  ااْسما  ِف اْلَحذْ  دَ عْ بَ  َبِقي

 َكَأنْ  بِنَفِسهِ  اَقائِ

«اَشْيئا  مِنْهُ  ْف ذِ حْ تَ  مْ لَ 
(1)

. 

ا ُيْعَتَرُض عليِه ألَنَّ َتقنِينَُهم َتقنِيٌن َدقِيٌق للَغاَيةِ  ا َليَس مِمَّ  َوليُسوا ،َوهَذا أيضا

ِريَن فِي النََّظِر ِعنَْد َوْضِعهِ   مَّ ثُ » :َفهَذا ُهَو اإِلَماُم ابُن َيِعيَش َيذُكُرُه َوُيبيِّنُُه إِْذ َيُقوُل  ،ُمقصِّ

 :َهْينِ ْج وَ  ىلَ عَ  مُ يْ ِخ رْ التَّ  اهذَ 

  آِخرُ  حذَف يُ  أنْ  ،رُ ثَ كْ األَ  وَ هُ وَ  :امَ هِ دِ َح أَ 
ِ
امُ  وُف المحذُ  ونَ يكُ وَ  ،مِ ْس اًل  مِ كْ الحُ  يف رادا

اعَ ْش إِ وَ  اناايذَ إِ  ،هِ نِ وْ كُ ُس وَ  هِ تِ كَ رَ َح  يفِ  ،هِ الِ َح  ىلَ عَ  هُ لَ بْ قَ  امَ  َتَدعُ  ،بهِ  وِق المنطُ  ِت ابِ الثَّ كَ   ارا

هِ تِ ادَ رَ إِ بِ 
(2)

. 

  ىقَ بْ يَ وَ  ،هِ آِخرِ  نْ مِ  ُف ُيحذَ  امَ  َف ُيحذَ  أنْ  :اانِ الثَّ وَ 
ِ
 رُ يْ غَ  هِ أِس رَ بِ  مٌ ائِ قَ  هُ نَّ أَ كَ  مُ ْس اًل

  ةِ امَّ التَّ  اءِ مَ ْس األَ  ةَ اَملَ عَ مُ  اَمُل عَ يُ فَ  ،هُ نْ مِ  وص  قُ نْ مَ 
مِّ الَض  ىلَ عَ  اءِ نَ البِ  نَ مِ

(3)
. 

  لِ وَّ األَ  هِ ْج الوَ  ىلَ عَ  اُل قَ يُ فَ 
 اُل ُيقَ وَ ...(امَ ُأمَ  ايَ ) :(اَمةَ ُأمَ ) يفِ وَ  ،(ارِ َح  ايَ ) :(اِرث  حِ ) يفِ

 ايَ ) :(ُبْرُثنَ ) يفِ وَ  ،(امُ ُأمَ  ايَ ) :(َمةَ اُأمَ ) يفِ وَ  ،(ارُ َح  ايَ ) :(ث  ارِ َح ) يفِ  يانِ الثَّ  هِ ْج الوَ  ىلَ عَ 



(1)  
ْ
بنِي ِجنِّي

ِ
 .(114ص) اللَُّمُع ًل

ى بُِلَغِة َمْن َينَْتظِرُ  (2)  .َما ُيَسمَّ

 .ُهَو ُلَغُة َمْن ًَل َينَْتظِرُ  (3)
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  ةَ مَّ الضَّ  نَّ أَ  ًلَّ إِ  ،مِّ الضَّ بِ  لُّهُ كُ  ،(ُبْرُث 
َ هِ  مانَّ إِ  ةِ يَّ لِ ْص األَ  ةِ مَّ الضَّ  رُ يْ غَ  (ُبْرُث ) يفِ

 ةُ مَّ َض  ي

 أتيَت وَ  (اِرُث َح  ايَ ) نْ مِ  ةَ رَ ْس الكَ  َحَذْفَت  امَ كَ  ةُ يَّ لِ ْص األَ  ةُ مَّ الضَّ  ِت فَ ذَ حَ انْ  دِ قَ وَ  .اءِ دَ النِّ 

«ةِ مَّ بالضَّ 
(1)

. 

سِم َوَلْم َيْجَعْلُه َكاسم   :َفُمْخَتَصُر الـَمَقالِ 
ِ
أنَّ َمْن أراَد انتَِظاَر الَحْرِف األَخيِر مَِن اًل

ِذي َقبَْل اآلِخِر َكَما ُهَو مِْن َغيِر  ،(َحاِرث)مِْن  (َيا َحارِ ) :َقاَل  ،ُمْستَِقل   َفَيْبَقى الَحْرُف الَّ

ْسِم بنُْطِق الَحْرِف الـَمْحُذوِف  ،ير  فِي َحَرَكتِهِ َتغي
ِ
َوإَِذا َأراَد َأْن ًَل  ،وَكأنَُّه َأَراَد إِْكَماَل اًل

مِّ َوَكأنَُّه اسٌم  ،(َيا َحارُ ) :َينِْوَي هَذا الَحْرَف الـَمحُذوَف َوًَل َينْتَظَِرُه َقاَل  بالبِنَاِء عَلى الضَّ

 .ُيْحَذْف مِنُْه َشيءٌ ُمْستَِقلٌّ بنَْفِسِه َوَلْم 

ِم فِي  ِء النَّْوَعيِْن مَِن الـُمنَاَدى الـُمَرخَّ ْ
َل إليِه النَُّحاُة َوَقنَّنُوا َلُه َبْعَد َمِجي َفهَذا َما َتَوصَّ

ْل بِِه َوًَل َيبَْخْل َحتَّى َنْسَتِفيَد  ،َكالِم الَعَرِب  َفإَِذا َوَصَل أوزوُن إَِلى َأْفَضَل مِنُْه َفليَتَفضَّ

ا ا إِْطالُق الَقْوِل َوالَهْدُم َفَأمٌر َهيٌِّن  ،َوَنْعَتِرَف بأنَّ َمَقاَلتَُه َأْحَسُن َوَأْرَصنُ  ،منُه َجِميعا َأمَّ

ا َفهَذا َضْرٌب  ،َيِسيٌر َيْقِدُر عليِه ُكلُّ َواِحد  مَِن النَّاسِ  ا إَِذا َأَراَد َأْن ُينْكَِر التَّْرِخيَم َرأسا أمَّ

ا مِنَّا َلْم َيْسَمْع َبْيَت امِرِئ  ،نَّ الَكاَلَم الَفِصيَح َجاَء بِهِ مَِن الُجنُوِن؛ أل َوًَل َأُظنُّ َواِحدا

 :الَقْيسِ 

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

للل َِ  َدلُّلِ التَّللل َهلللذا َبعلللَ   َمهللل ً  اطِمَ َأ

 

َأجِملا امِ َصرْ  َأزَمعِت  َقد ُكنِت  َوإِن  َِ 

  



ِل ) (1)  .(1/379َشْرُح الـُمفصَّ
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ُب الَعْبِديُّ   :َوَقاَل الـُمَثقِّ

 [اِِرِ ِمَن الوَ ]

للللللل َِ  انِللللللليْ َمتِّعِ  َبينِلللللللِك  َقبلللللللَل  اطِمُ َأ

 

 انِللللليْ بِ تَ  َأنْ  َسلللللَألُتِك  ملللللا َوَمنُعلللللِك  

 
 

 :ُمَهْلِهٌل َوَقاَل 

 [لِ امِ الكَ  نَ مِ ]

 اأْشلللياِخنَ  عللللى َتْجَهلللْل  ل ارُ َِحللل اَيللل

 

للللللل  لللللللْوراِ   اإنَّ  واألْحللللللل مِ  َذُووالسَّ

 :ُزَهْيرٌ  وقال 

 [طِ يْ ِس البَ  نَ مِ ]

 اِهَيلللل ٍ بَِد  مْ نكُ ِملللل نْ ُأْرَملللليَ  َل  ارُ َِحلللل اَيلللل

 

 َمِلللللُك َل وَ  َقْبلللللا ُسللللوَق    اَيْلَقَهلللل لللللم 

 
 

 :اإِلْغراُء َوالتَّحِذيرُ 

 األَِصْيِل َفَقاَل 
ِّ
َم أوزوُن َعْن هَذا األُسُلوِب الَعَربِي َظَهَر هَذا األُسُلوُب » :ُثمَّ َتَكلَّ

َفَحاَوُلوا إيَجاَد َتْخِريَجة   ،ِة آِخِر الَكلَِمةِ َحَرَكَة َفْتحَ  -النَُّحاةُ -ِعنَْد َما َوَجَد أهُل اللَُّغِة 

ا َعِن  (الَحْزمَ ) :َفَمثاَلا ِعنَْد َما َسِمُعوا َعَربِيًّا أِصيالا َيُقوُل  .َلَها الَحْزُم - (الَحْزمُ )ِعَوضا

ُروا َأْن ُيْعِرُبوا  -الـُمْبَتَدُأ الـَمْرُفوعِ ُ -ِفْعل  َمْحُذوف  َمْفُعوٌل بِِه َمنُصوٌب لِ  :(الَحْزمَ )َقرَّ

الَحْزُم )ُيْعطِينَا َنْفَس َمْعنَى  (الَحْزمَ )! َوَلْم َيْعتَِرُفوا بأنَّ َقْوَلنَا (اْلَزمْ ) :ًَلِحْظ ذلَِك َتقِديُرهُ 

  .َوأنَّ َحَرَكَة الَحْرِف األخيِر ًَل ُتَغيُِّر َمْعنَى الَكلَِمِة َوَمْوقَِعَها ،(الَحْزمُ 
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تِي َقاَمْت مِْن أجلَِها هِذِه الَقَواِعُد تتَضاَءُل فِي ُخطِب  َمَع الِعْلِم بأنَّ تِْلَك  التََّراكِيَب الَّ

نَّاَنِة الَيومَ   ،(الَعَمَل الَعَمَل ) :َفَقلَّ َأْن َيْبَدَأ َأَحُدُهم َقْوَلُه فِي أيَّامِنَا هِذِه بـ ،الُعَظَماِء الرَّ

منِ  َ ُأموٌر َستَُموُت َمَع ُمُروِر الزَّ
 .(73-72) :ص .«َوِهي

َولِْكن َلْو  ،َهْب أنَّ الُعَلَماَء َلْم َيَضُعوا َقَواِعَد لإلِْغَراِء والتَّحِذيِر َأْصالا  :أُقوُل 

ا َيُقوُل َلَك  َرَك مَِن األََسِد؟ إَِذْن  ،(األََسَد األََسدَ ) :َسِمْعَت َواِحدا َأليَس ُمَراُدُه َأْن ُيَحذِّ

 .(ِر األََسدَ اْحذَ )َتْفَهُم أنَُّه َعَلى َتقِديِر 

ةَ ) :َأوِ  ،(الِجدَّ الِجدَّ ) :َوكَذا َلْو َقاَل َلَك  َة الُقوَّ  :َأوِ  ،(اإِلْسالَم اإِلْسالمَ ) :َأوِ  ،(الُقوَّ

الةَ ) الَة الصَّ َفَأْنَت َتَتَخيَُّل فِي ُكلِّ َواِحَدة  مِْن هِذِه الُجَمِل  ،(الِجَهاَد الِجَهادَ ) :َأوِ  ،(الصَّ

! ،(اْلَزِم الِجَهادَ ) :َكـ ،الَكالمَ  َأْفَعاًلا ُتنَاِسُب   َمَثالا

؟  َوًَل َأْعِرُف َوْجَه اإِلْنَكاِر إَِذا ُقْلنَا إِنَّ َنْصَبُه َكاَن بِتَْقِديِر فِْعل 

ْسِم الـَمنُْصوِب فِي اإِلْغَراِء َوالتَّحِذيرِ 
ِ
َفإِنَّ اإِلَماَم  ،َوإَِذا ُسئَِل َعْن َسَبِب َتْكِريِر اًل

 يرَ ذِ حْ التَّ  واادُ رَ أَ  اذَ إِ  رِ يْ رِ كْ التَّ  هُ ْج وَ  امَ  :ٌل ائِ قَ  اَل قَ  نْ إِ » :ِريِّ ُيِجيُب َعْن ذلَِك بَِقْولِهِ ابَن األَنَبا

َ  :َل يْ قِ  ؟(دَ َس األَ  دَ َس األَ ) :مهِ لِ وْ قَ  وِ حْ نَ  يفِ 
ِ
  دَ َح أَ  والُ عَ جْ يَ  نْ أَ  واادُ رَ أَ  مهُ نَّ أل

ِ
اقَ  نِ يْ مَ ْس اًل  ائما

رُ كَ  اذَ إِ  ،اهذَ لِ وَ  (رْ ذَ اْح ) وَ هُ  يذِ الَّ  لِ عْ الفِ  امَ قَ مَ   وافُ ذَ َح  اذَ إِ وَ  ،لِ عْ الفِ  ارُ هَ ظْ إِ  زْ جُ يَ  مْ لَ  ،وارَّ

  دَ َح أَ 
ِ
  دَ َح أَ  نَّ أَ  ىلَ عَ  لَّ دَ فَ  ،لِ عْ الفِ  ارُ هَ إظْ  ازَ َج  ،نِ يْ مَ ْس اًل

ِ
«لِ عْ الفِ  امَ قَ مَ  مٌ ائِ قَ  نِ يْ مَ ْس اًل

(1)
. 

ا الَحَرَكاُت فِي الَعَربِيَِّة َفإِنََّها َلْيَس  َر الـمهنِدُس أمَّ ا َكَما َصوَّ َوَسيأتِي َمَعنَا  ،ْت ُجَزافا

 َتَعاَلى
ِ
َومِْن ِخاللِِه َيتََبيَُّن َلُكْم َحِقيَقُة َدَعاَوى  ،الَكالُم َعنَْها بَِفْصل  ُمْسَتِقل  بإِذِن اهلل

 .الـُمهنِدِس َأْكَثَر َفَأْكَثرَ 



 .(135ص) أسَراُر الَعَربِيَّةِ  (1)
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ا َتْرُك هِذِه األََسالِيِب َوَمْوُتَها سَوى َخَيال  َوَوهم  مَِن الـُمَهنِدِس؛ ألنَّ  َفليَس  ،أمَّ

َعَراَء َوالُخَطَباَء َيْسَتخِدُموَن هِذِه التَّعابِيَر فِي َنْظِمِهم َوَنثِْرِهم َفَليَس  ،الُكتَّاَب َوالشُّ

عتَِباُر بَكاَلِم الَعوامِّ مَِن النَّاسِ 
ِ
 .اًل

 [ِمَن الَواِِرِ ]

 ارً ْملللللللأَ  اَوْللللللللَت َح  نْ إِ  امِ ََهلللللللوْ األَ  َدعِ 

 

للللللل   انُ الَهلللللللوَ  اللللللللَوهمِ  َمَغبَّللللللل َ  نَّ إِ َِ

لللللل    الللللللَوهمَ  إِنَّ  الَحلللللل ِّ  َلَعْمللللللرُ   َِ 

 

 انُ الَجَبلللل الَخنَلللل ِ  ُخللللوأَ  بلللل ِ  ادُ ُيَصلللل 

 
 

 َتَعاَلى َوَستَْبَقى َكَما َبقيِت اآلَن 
ِ
ا بإِذِن اهلل ا بالنِّْسَبِة لَِمْوتَِها َفإِنَُّه ًل َيْحُدُث أَبدا أمَّ

 .َعَلى لَِساِن َأْبنَائَِها َوُمِحبِّْيَها َشامَِخةا َعِزيَزةا 

ا  ،َحتَّى إِنَّ هَذا األُسُلوَب َلْو َماَت فِي الـُمْسَتْقَبِل َكَما َيُقوُلُه أوزونُ  را َفَليَْس ُمبَرِّ

ا فِي َفِصيِْح َكالِم  ا لَحْذفِِه مِْن ُكتُِب النَّْحِو؛ ألَنَّ هَذا األُسُلوَب َكاَن ُمْسَتْخَدما َصِحيحا

االعَ  ا َوَنثْرا  ،َوإِنََّك َتُكوُن بَِحاَجة  إَِلى َمْعِرَفِة َقَواِعِدِه لَِفْهِم َكاَلِم األَْساَلِف  ،َرِب َنْظما

  ،َوَعَلى َرأِسِهم األََحاِديُث النَّبَِويَّةُ 
ِ
ِذي ُهَو َوِسيَلٌة لَِفْهِم كِتَاِب اهلل  الَّ

ُّ
ْعُر الَعَربِي َوالشِّ

 .ْدُعو إَِلى َحْذفِِه َوإِْفنَائِِه ُمِحبٌّ للُقرآِن الَكِرْيِم َوُمَعظٌِّم َلهُ َوَعَلْيِه َفاَل يَ  ،َتَعاَلى

ختَِصاِص َوالـَمنُصوِب بِنَْزِع الَخافِضِ 
ِ
َم الـُمهنِدُس َعْن َمَسائَِل ُأْخَرى َكاًل  ،ُثمَّ َتَكلَّ

شتَِغالِ 
ِ
َم بِِه ًَل َيْخُرُج َعْن َكلَِما ،َواًل ابَِقِة فِي التََّشاُغِب َمَع َوَكاَن ُكلُّ َما َتَكلَّ تِِه السَّ

َوَنِزيُدُه  ،َوَقْد َأْعَطينَا الَباِحَث َما َيْكِفيِه َمُؤْوَنَة الَبْحِث فِي ذلَِك  ،الَحَرَكاِت اإِلْعَرابِيَّةِ 

 .َعَلْيَها َبَياناا فِي َأَواِخِر الكَِتاِب إِْن َشاَء اهلُل َتَعاَلى

q 
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 ،ْلِء ِفْيِهَتَغاُلُط الـُمَهْنِدِس ِبِم

 ِفي َبْحِث الـَمْفُعوِل ِفْيِه

َمَكاِن :َأوْ  ،َوُهَو اسٌم َيُدلُّ َعَلى َزَمان  » :ُثمَّ َتَكلََّم الـُمَهنِدُس َعِن الـَمفُعوِل فِيِه َوَقاَل 

 َومِْن بَِداَيِة هَذا ،َظْرِف َزَمان  َوَظْرِف َمَكان   :َوُيْقَسُم إَِلى قِْسَمْينِ  ،ُوُقوِع الِفْعلِ 

َماِن َوَمْفُهوِم الـَمَكانِ   .التَّْصنِيِف َنِجُد َعَدَم التَّمييِز بيَن َمفُهوِم الزَّ

ُة  ا َعْن َمَكاِن ُحُدوثِِه َوًَل َتِصحُّ التَّْسِمَيُة الَعامَّ َفَزَمُن ُحدوِث الِفْعِل َيْختَلُِف َتَماما

َمِن َكَما َأنَُّه ًَل ُيمْ  (َمْفُعوٌل فِْيهِ )الـُمشرتَكُة َلُهَما  يَْطَرُة َعَلى الزَّ مِْن قَِبِل  -َحالِياا-كُِن السَّ

َماِن ألنَُّه َخاِرَج َسيَْطَرتِنَا لِذلَِك َفإِنَّ ذلَِك الـُمْصَطَلَح  .اإِلْنَسانِ  ًَل َيْصُلُح فِي َمفُهوِم الزَّ

 .َفاَل ُيْمكِنُنَا َأْن نفعَل فيِه َمتَى َنَشاءُ 

َكلَِمةِ  ُثمَّ يأتِي بعَد ذلَِك ُمْصَطَلُح 
(1)

َوُهَو ُمْصَطَلٌح غريٌب ًَل ُيْمكُن َأْن  (الظَّْرِف )

ْهنِ  ِب ُيخلُِّط بيَن  ،َيْتُرَك َأيَّ َمدُلول  فِي الذِّ ولِذلَِك َنِجُد أنَّ الَكثِيَر مَِن الطُّالَّ

 .(75) :ص .«َوًَل َلْوَم عليِهْم يف ذلَِك  ،بِهِ  ،فيهِ  :الـَمفُعوًَلِت 

عتَِراَض َعَلى اْصطاِلِح إِنَّ هَذا ا :أُقوُل 
ِ
ا؛ ألنَُّه مِْن  (الـَمفُعوِل فِيْهِ )ًل َهِزيٌل ِجدًّ

ْرَفْيِن بَِكالم  َواِحد   صطاِلِح ِعنَْد َما َجَمَع بيَن الظَّ
ِ
ا يأتِي َدوُر  ،ُمَميَِّزاِت هَذا اًل َولكِْن َلـمَّ

َفإَِذا ُجِمَعا َتْحَت ُمْصَطَلح  َجامِع  َفإِنَُّه  ،التَّفِصيِْل ُفِصلَّ ُكلُّ َواِحد  مِنُْهَما بَِتْفِصيل  َبِديع  

ا َحتَّى ُيَعاِرَض الـُمَهنِْدُس بأنَّ َزَمَن الِفْعِل َيْختَلُِف َعْن  ،ًَل َيْعنِي َكْوَنُهَما َشْيئاا َواِحدا

ُيقاَل بَِوْضِع َحد   َوبالتَّالِي َفإِنَّنَا َلْسنَا فِي َمْوقِِع التَّعِريِف َوالَحدِّ َحتَّى ،َمَكاِن َوُقوِعهِ 

ا  .َيُكوُن َمانِعا



ا َوًَل َفائَِدَة يف ذِْكِرَهاعنَد َما َقاَل )ُمْصطَ  (1)  .َلح( فإِنَّ )َكلمة( َتكوُن َحْشوا
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َمِن َليَْس فِي َسيَْطَرتِنَا ا َكالُمُه َعْن َكْوِن الزَّ َوَلْسنَا َنْقِدُر َعَلى فِْعِل ُكلِّ َشيء  َكَما  ،أمَّ

ا ،َنَشاءُ  ا َيْربُطُه بَِما َبَحَثُه النُّحِويُّو ،َفُهو َكالٌم َعِجيٌب ِجدًّ َوليَت  ،نَ َوًَل أْعِرُف َلُه َوْجها

ابِطَ   .الـُمَهنِدَس أَباَن الرَّ

ْرِف أنَُّه ًَل َيتُْرُك أيَّ َمْدُلول   ا َكالُمُه َعِن الظَّ َفُهَو َتَحاُمٌل باِرٌد َوَكيٌْل بِِمْكَياَليِْن مَِن  ،أمَّ

ْصطاِلَحاِت النَّحِويَّةِ 
ِ
ِر َطَلبَِة النَُّحِو َوإًِلَّ َفُكلُّ َواِحد  مِْن ِصَغا ،الـُمهنِدِس فِي َتْقيِْيِم اًل

َغِة مِْن َمَعانِْيِه الوَعاءُ  َماُن َوالَمَكاُن َصاَرا َكالوَعاِء فِي  ،َيْعِرُف أنَّ الظَّْرَف فِي اللُّ َفالزَّ

 ُسمِّ  َفلِمَ  :َل يْ قِ  نْ إِ فَ » :َقاَل اإِلَماُم ابُن األنَباِريِّ  ،احتَِواِء الِفْعِل؛ ألنَُّه َحَدَث فِيِهَما
َ
 ي

َ  :َل يْ قِ  فاا؟رْ ظَ 
ِ
 ُسمِّ  ،الِ عَ فْ ألَ  لالًّ حَ مَ  كانَ  امَّ ـلَ  هُ نَّ أل

َ
ابِ ْش تَ  ،فاارْ ظَ  ي  حلُّ تَ  يتِ الَّ  يانِ وَ األَ بِ  يها

ى اهذَ لِ وَ  ا؛هَ يْ فِ  اءُ يَ ْش األَ  «اهَ يْ فِ  اءِ شيَ األَ  ولِ لُ حُ لِ  ؛(محال  ) :وَف رُ الظُّ  ونَ يُّ وفِ الكُ  َسمَّ
(1)

. 

 .مِْن هَذا؟ َوًَل َأدِري أيَّ ُوُضوح  َيْطُلُب َأْكَثرَ 

ُر أنَّ َتغييَر َحَرَكة   ةا ُأخَرى وُيصوِّ ُثمَّ َبْعَد هَذا َيَتَكلَُّم َعِن الَحَرَكاِت اإِلْعرابِيَِّة َمرَّ

ُخَرى
ِ
َوُهَو أمٌر َهيٌِّن َوًَل َيتََغيَُّر الـَمْعنَى  ،وتبديَل إِْحداَها بَِغْيِرَها ليَس لُه أيُّ بأس   ،أل

 َتَعاَلىوَكمَ  ،بِذلَِك أْلبََتةَ 
ِ
َوُنبيِّنُُه َبَياناا ًَل َيْبَقى َمَعُه  ،ا ُقْلنَا َفإِنََّنا سنتَكلَُّم عْن ذلَِك بإِذِن اهلل

 .َأْدَنى َشك  

q 
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 كَلاُم الـُمهْنِدِس

 َعِن الـَمفُعوِل الـُمْطَلِق

 :َوَيُقوُل  ،الـُمْطَلِق ُثمَّ َيِصُل الـُمَهنِْدُس إَلى َمبَْحث  آَخَر َوُهَو الَكالُم َعِن الـَمفُعوِل 

ا ،ُيْذَكُر بعَد فِْعل  مِْن َلْفظِِه لِتَوكِيِدهِ  (َمْصَدرٌ )َوُهَو اسٌم » ما
 .َوَيُكوُن َمنُصوباا َدائِ

َؤاُل ُهنَا ا َمنْطِقيًّا  :والسُّ ؟ َوكيَف نفَهُم هَذا الـُمْصَطَلَح َفْهما َما َمْعنَى َمْفُعول  ُمْطَلق 

نُنَا  ؟ َوكيَف َيُكوُن الـَمفُعوُل (ُمْطَلق  )مِْن َتْطبيِقِه؟ َوَما الـَمقُصوُد بَِكلَِمِة ُمَعْقَلناا ُيَمكِّ

ا؟ ُمْطَلٌق فِي َعَملِِه؟ ُمْطَلٌق يف َصالِحيَّتِِه؟ ُمْطَلٌق فِي ُحْكِمِه؟ ُمْطَلٌق فِي َمْدُلولِِه؟  ُمْطَلقا

َفَهْل بذلَِك  ،(َجاَزْفُت ُمَجاَزَفةا ) :َوإِذا ُقْلُت 
(1)

كِيٌد للُمجاَزَفِة؟ َوَهْل ُيْسَتنْتَُج أنَّ تِْلَك َتوْ  

َدٌة َوَتُفوُق فِي َمْعنَاَها َقْولِي  .(76) :ص .«؟(َجاَزْفُت بَِحَياتِي) :الُجْمَلِة ُمَؤكَّ

نَْف  :أُقوُل  وا هَذا الصِّ ا)إِنَّ األََوائَِل َسمَّ الـَمْفُعوِل )َوَلْم ينََعتُوُه بـ ،(َمْصَدرا

ُة هِذِه التَّسِمَيِة َذَكَرَها ابُن َيِعيَش بَِقْولِهِ وَ  ،(الـُمْطَلِق   ُسمِّ » :ِعلَّ
َ
ادَ ْص مَ  ي َ  را

ِ
 رَ دِ ُص  َل عْ الفِ  نَّ أل

 امَ كَ  ،رٌ دَ ْص مَ  :يِّ الرِّ  دَ عْ بَ  ُل بِ اإلِ  هُ نْ عَ  ُدرُ ْص يَ  يذِ الَّ  انِ كَ لمَ لِ  َل يْ قِ  اذَ هَ لِ وَ  ،هُ نْ مِ  ذَ ُأِخ وَ  ،هُ نْ عَ 

«دِ وْ رُ الوُ  انِ كَ مَ ـلِ  َمْوِردٌ  :َل يْ قِ 
(2)

. 

يِه َبْعَض َتْسِميَّات  فِي كَِتابِهِ  َل ابُن َيِعيَش َتْسِمَياتِِه َقائاِلا  ،َوَقْد َكاَن ِسْيَبَوْيِه ُيَسمِّ  :َوَعلَّ

 يتِ الَّ  اءِ مَ ْس األَ  اُث دَ ْح أَ  هانَّ ألَ  َك لِ وذَ  ،(الحَدَثانَ )وَ  (الَحَدَث ) :هِ يْ وَ بَ يْ ِس  هِ يْ مِّ َس يُ وَ »

 الِفْعَل  اهُ مَّ َس  امَ بَّ رُ وَ  ،ونَ لُ اعِ الفَ  مُ هُ وَ  ،اءِ مَ ْس األَ  اُب حَ ْص أَ  :اءِ مَ ْس األَ بِ  ادُ المرَ وَ  ،اهَ ُتْحِدثُ 



 .هَذا َركِيٌك مَِن األَْوَلى َأْن َيُقوُل: )فِي ذلَِك( (1)

ِل ) (2)  .(1/272َشْرُح الـُمَفصَّ
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«لِ اعِ الفَ  ةَ كَ رَ َح  انَ كَ  ُث يْ َح  نْ مِ 
(1)

. 

وُه  ُروَن َفإِنَُّهم َسمَّ ا الـُمَتَأخِّ َكَما  ،لَِيتََميََّز مِْن َباقِي الـَمَفاِعيلِ  (الـَمفُعوَل الـُمْطَلَق )أمَّ

 َقاَل ا
ُّ
يوطِي َ مِّ ُس  إِنََّما» :لسُّ

الَ ُمطْ  َمْفُعوًلا  ي َنَّهُ  ؛قا
ِ
 هُ َولَ  بِهِ  ولِ فعُ مَ ـالكَ  ر  َج  ِف رْ بِحَ  دْ يَّ ُيقَ  مْ لَ  أل

«َوَمَعهُ  َوفِيهِ 
(2)

. 

ا َوْجُه النَّْصِب فيِه َفإِنَُّه َكَما َقاُلوا ألَنَُّه فِي َمْعنَى الـَمفُعولِ   ُحْكَمهُ  ،أمَّ
َ
 ،َفلِذلَِك ُأْعطِي

اِق كَ  َنَّهُ  ُب َص نْ يُ  إِنََّما رَ دَ ْص مَ ـْال َأنَّ  اْعَلمْ » :َما قاَل ابُن الَورَّ
ِ
 اإِذَ  َأنََّك  ىرَ تَ  َأًَل  ،وٌل عُ فْ مَ  أل

 َأنَّ  َلَك  َبانَ  دْ قَ فَ  ،ابا رْ َض  ُت ثْ دَ ْح أَ  :َت لْ َفقُ  ؟َت لْ عَ فَ  َما :َلَك  َل يْ َفقِ  ،(ابا رْ َض  ُت بْ رَ َض ) :َت لْ قُ 

«َصَب تَ انْ  َهَذالِ فَ  ،وٌل عُ فْ مَ  رَ دَ ْص مَ ـْال
(3)

. 

َمَع -إِْن كاَن أوزوُن ًَل َيْقبَُل الـَمفُعوَل الـمطَلَق َكاْصطاِلح   :َوَبْعَد هَذا الَبَياِن َنُقوُل 

تِي اْسَتْخَدَمَها الُعَلَماءُ  -أنَُّه ًَل َبْأَس بِهِ  ْصطاِلَحاِت األُْخَرى الَّ
ِ
َوإَِذا َكاَن ًَل  ،َفلَيُقْل بِاًل

ا َيَقَبُل هِذهِ  صطاَِلَحاِت أيضا
ِ
ا َوَضُعوُه  ،اًل   َأْفَضَل مِمَّ

فليأِت بِاْصطاِلح  آَخَر َمنْطِِقي

ُفُه ُمخَّ البَُعوَضةِ )ُيمكِنُُه فِْعُل ذلَِك  َحتَّى َننُْظَر فِيِه إَِذا َكانَ  َولكِنَّ الثَّْرَثَرَة فِي  ،(َوهَذا ُيَكلِّ

ْصطاِلَحاِت بَِغيِر ِعْلم  َوًَل بَ 
ِ
ٌق  ،ِصيَرة  َحقِّ اًل َوًَل َحتَّى  ،َفهَذا َمنَْهٌج ًَل َيْقبَُلُه باِحٌث ُمَحقِّ

ْبِع َوالنَّْشرِ  ،َوًَل َأدِري َماَذا أُقوُل بعَد هَذا ،َعُدوٌّ ُمنِصٌف   َنْشُكو َعاَلَم الطَّ
ِ
 .َوإَِلى اهلل

q 
 



ِل ) (1)  .(1/272َشْرُح الـُمَفصَّ

 .(2/94َهْمُع الَهَوامِِع ) (2)

 .(359ص) ِعَلُل النَّْحوِ  (3)
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 الـُمَهْنِدُس َوِإْنَكاُر الـَمفُعوِل َمَعُه

 َنحِوي  َوُهَو الـَمفُعوُل َمَعهُ ُثمَّ يأتِي الـُمَهنِدُس وَ 
 :َوَيُقوُل َعنهُ  ،يْسَخُر مِْن َمْبَحث 

اِرعَ )َوُهَو أمٌر ُيؤِسُفنِي ذِْكُرُه أْصالا فأَنا َلْن » لَِسَبب  بَِسيط  َوُهَو أنِّي َكائٌِن  (أِسْير َوالشَّ

اِرُع َجَماٌد َساكٌِن َوًَل ُبدَّ مَِن اإِلَشاَرِة إَِلى  ٌّ َوالشَّ
اِرعَ )أنَّ إِعَراَب َحي  :ُهوَ  (َوالشَّ

 .-ًَلِحْظ هِذِه التَّسِميَّةَ -َواُو الـَمِعيَّةِ  :الَواوُ 
اِرعَ  نََعم َمفُعوٌل َمَعُه! َوَيْرَتِعُد  .َمفُعوٌل َمَعُه َمنُصوٌب بِالَفْتَحِة الظَّاِهَرِة فِي آِخِرهِ  :الشَّ

ْمُس َساطَِعةا ) :النَُّحاُة َوَيتََضاَيُقوَن إَِذا َقاَل َأَحُدَنا  ،(َكاَن الُجنِديَّ َجِريٌح ) :َأو ،(إِنَّ الشَّ

َوَكيَف يتِمُّ إِْنَجاُز الِفْعِل مِْن قِبَِل اإِلنَْساِن  .َولكِنَُّهم َيْقَبُلوَن ُمْصَطَلَح َمفُعول  َمَعهُ 

ا؟ ُسؤاٌل ًَل َأْعِرُف َكيَف َأْطَرُحهُ  اِرِع َمعا ُة ِصيَغةا لُِسَؤالِي ومِْن َفَهْل َيِجُد لِي النَُّحا ،َوالشَّ

.(77) :ص .«َثمَّ ُيِجيبُوَن َعليِه َأْنُفُسُهم؟

ا َوًَل َلْوَم َعَلى َواِضِعيِه؛ ألنَّ  :َأُقوُل  ٌّ ِجدًّ
ْصطاِلَح ًَل بأَس بِِه َوُهَو َعقلي

ِ
إِنَّ هَذا اًل

ْعَلْم أنَّ هِذِه الـَمِعيََّة َمِعيٌَّة َولكِنَّ الـُمهنِدَس َلم يَ  ،الُجْمَلَة َتُدلُّ َعَلى الـَمِعيَِّة بِوُضوح  

ةٌ  اِرعِ  ،َوَليَسْت َحِقيِقيَّةا  ،َمَجاِزيَّ عتَِراِض َوَقاَل بَِجَماِديَِّة الشَّ
ِ
َفَلْو َعَرَف  ،َولِذلَِك أَتى باًل

َلْم َيُكْن  ،يَّةِ أنَّ النَُّحاَة َأَشاُروا إَِلى أنَّ الـَمِعيََّة ُهنَا َمَجاٌز َكَباقِي الـَمَجاَزاِت فِي الَعَربِ 

َة َسيِر  َ امتَِداُدُه ُمدَّ
اِرِع ِهي عتَِراَض؛ ألنَُّه َكاَن ُيْدِرُك أنَّ الـمِعيََّة للشَّ

ِ
لَِيْعَتِرَض هَذا اًل

ْخِص الـَمارِّ َعليهِ   .الشَّ

 عِ 
ُّ
 الَفاِرسي

 
ُة َعَلى ذلَِك َكَما أَشاَر إليِه اإِلَماُم أُبو َعلِي نَْد َما َذَكَر أنَواَع َوَقْد َنبََّه األَئِمَّ

اجَ مَ  انَ كَ  :َأوْ » :هَذا الِقْسِم َفَقاَل  «(َل يْ النِّ وَ  شيُت مَ ) :وُ حْ نَ  ازا
(1)

ُة َكَما َقاَل  . َوَنَقَل منُه األَئِمَّ



َرِب ) (1)  .(3/1494اِْرتَِشاُف الضَّ
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ُّ
يُوطِي  ادا يْ زَ  ُق ُيَفارِ  ًَل  هُ َأنَّ  ِجَهةِ  نْ مِ  َجازِ مَ ـْ ال ىلَ عَ  هُ فُ طْ عَ  حُّ َيِص  إِذْ  ،َل يْ النِّ وَ  دٌ يْ زَ  َسارَ » :السُّ

«هُ رُ ائِ َس  َمنْ  هُ ُيَفاِرقُ  ًَل  َكَما ،هِ رِ يْ َس  َحالِ  فِي
(1)

ِقينَ  . َوَذَكَرُه أُبو َحيَّاَن َوغيُرُه مَِن الـُمَحقِّ
(2)

. 

 فِي َبَياِن َأنَواِعهِ 
ُّ
ِذي  ،َوَقْد َذَكَر الَحافُِظ الَعاَلئِي ُثمَّ َذَكَر فِي الِقْسِم الثَّانِي النَّْوَع الَّ

ا ل  عْ فِ  َمْعُمولِ  ةِ بَ اَح َص مُ ـلِ » :عنُه أوزوُن َفَقاَل َتَكلََّم   :َأوْ  ،َكانَ  اًَلِزما  ىنا عْ مَ  :َأوْ  ،اظا فْ لَ  إِمَّ

يا    .(ةَ بَ َش الخَ وَ  َماءَ ـال ىوَ تَ اْس )وَ  ،(ادا يْ زَ وَ  ِجْئُت ) :َل ثْ مِ  اُمَتَعدِّ

ا نَ وْ كُ يَ  َأنْ  َهاْعدَ بَ  َما ُل ْص أَ وَ  ،ة  فَ اطِ عَ  رُ يْ غَ  َجامَِعةٌ  ُهنَا َواْلَواوُ   بِهِ  َل دِ عُ  هُ نَّ َولكِ  َمْعُطوفا

 (ةَ بَ َش الخَ وَ  َماءُ ـال اْسَتَوى) :َت لْ قُ  اَفإِذَ  ،بِهِ  َمْفُعولِ ـالْ  ىنَ عْ مَ  نْ مِ  فِيهِ  ظَ حِ لُ  امَ ـلِ  ِب ْص النَّ  إَِلى

ِ يَ الط  وَ  دُ رْ اْلبَ  َجاءَ ) َوَكَذلَِك  (اْلَخَشَبةَ  الَماءُ  َساَوى) :َمْعنَاهُ  َكانَ   .ةِ َس الِ يَ الط  بِ  :ْعنَاهُ مَ  ،(ةَ َس ال

 :عٍ َأْنَوا َخْمَس ِ  إَِلى عُ وَّ نَ تَ تَ   ُ َسائِلَ مَ  إِنَّ  مَّ ثُ 

 َفاَل  ،(هُ تُ عَ يْ َض وَ  ل  ُج رَ  لُّ كُ ) :َكَقْولَِك  ،هُ َغيرُ  وزُ يجُ  َوًَل  ُف اْلَعطْ  فِيهِ  يَتَعيَّنُ  َما :ُل وَّ األَ 

َنَّهُ  ُب ْص النَّ  ُهنَا وزُ جُ يَ 
ِ
 :َمْعنَاهُ  رٌ ُمَقدَّ  ُهنَا َواْلَخَبرُ  ،اْلِفْعُل  ُب ْطلُ يَ  َما َوًَل  ،َلهُ  َب اِص نَ  ًَل  أل

 .َذلَِك  َونَْحوُ  ،انِ نَ رِ تَ قْ مُ 

 كِ َوُح 
َ
يَْمِريِّ  َعنِ  ي  دْ َوقَ  ،طِ لَ الغَ بِ  َعَليْهِ  وامُ كَ َح وَ  َهَذا لِ ثْ مِ  فِي َب ْص النَّ  زَ وَّ َج  هُ َأنَّ  الصَّ

 .فِيهِ  ُب ْص النَّ  وزُ جُ يَ  ًَل  هُ َأنَّ  َوْيهِ بَ ِسيْ  نَ َبيَّ 

 ،(َل بَ الجَ وَ  دٌ يْ زَ  َسارَ )وَ  ،(َل احِ السَّ وَ  ُت يْ ِش مَ ) :ُل ثْ مِ  ،ُب ْص النَّ  فِيهِ  َتَعيَّنُ يَ  َما :َوالثَّانِا

َنَّ  ؛ِب ْص النَّ  رُ يْ غَ  وزُ جُ يَ  َفاَل 
ِ
 رُ ذَّ عَ تَ يَ فَ  رِ يْ َوالسَّ  َمْشيـالْ  فِي انِ كَ ارِ َش يُ  ًَل  َل احِ السَّ وَ  اْلَجَبَل  أل



 .(2/238َهْمُع الَهوامِِع ) (1)

 .(8/109التَّذييُل َوالتَّكِميل ) (2)
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«ىَمْعنَ ـالْ  ادِ َس فَ لِ  ُف اْلَعطْ 
(1)

. 

ي أنَُّه َقاَل  تِي اْلَواوُ » :َوَنَقَل َعِن اإِلَماِم ابِن َبرِّ  :َفائَِدَتانِ  َلَها َمَعهُ  َمْفُعولِ ـالْ  َمعَ  الَّ

 دٌ يْ زَ  َسارَ ) :لثْ مِ  ،اْلِفْعلِ  فِي لِ وَّ لأْلَ  الثَّانِي ُمَشارَكةَ  َتْقَتِضي ًَل  َأنََّها :امَ اهُ َد ْح إِ 

 .َذلَِك  َتْقَتِضي ِف اْلَعطْ  وُ اوَ وَ  ،(َل يْ النِّ وَ 

  نَ َبيْ  عُ مَ جْ تَ  َأنََّها :َوالثَّانِا
ِ
«.ِف اْلَعطْ  َواوُ  َكَذلَِك  َوًَل  ،َواِحد   ن  مَ زَ  فِي نِ يْ مَ ْس اًل

(2)
. 

ي َحتَّى َيُقوَل  ْ نِّ جِ  اْبنُ  رَ كَ ذَ  دْ َوقَ » :ُثمَّ ُيعلُِّق َعَلى َكاَلِم اْبِن بَرِّ
ةِ  نْ مِ  َوَجَماَعةٌ  ي  َأئِمَّ

 فِيهِ  ُح لُ ْص يَ  ًَل  ع  ِض َموْ  لُّ َفكُ  ،ُف اْلَعطْ  ُح لُ ْص يَ  َحْيُث  وزُ جُ يَ  إِنََّما َمَعهُ  َمْفُعوَل ـالْ  َأنَّ  َعَربيَّةِ الْ 

 عَ وْ لُ طُ وَ  اْنَتَظْرُتَك ) :َك َقْولُ  حُّ َيِص  َفاَل  ،َمَعهُ  َمْفُعولِ ـالْ  ىلَ عَ  ُب ْص النَّ  فِيهِ  زْ جُ يَ  مْ لَ  ُف اْلَعطْ 

مْ  ْمسِ  ُطُلوعِ  َمعَ  :َأْي  (سِ الشَّ  .فِيهِ  اْلَعطِف  ةِ ِصحَّ  مِ دَ عَ لِ  الشَّ

 حُّ َيِص  َوًَل  ،(َل بَ الجَ وَ  ُت رْ ِس ) :مْ هُ َقْولُ  مَ دَّ قَ تَ  دْ قَ فَ  َوإًِلَّ  ِب اْلَغالِ  فِي َكَأنَّهُ  اْلَكاَلمُ  َوَهَذا

ا َوُهوَ  ،ُهنَا ُف اْلَعطْ   هَ بَّ نَ  دْ َوقَ  َدة  رِ طَّ مُ  رُ يْ غَ  َدةُ اْلَقاعِ  َفَهِذهِ  .مَ دَّ قَ تَ  َكَما ُب ْص النَّ  فِيهِ  ُب جِ يَ  مِمَّ

«مُ لَ عْ أَ  َواهللُ  ،هُ َوَغيرُ  ف  وْ رُ َخ  اْبنُ  َعَلْيَها
(3)

. 



(1)  
ِّ
 .(190-188ص) الُفُصوُل المِفيَدة فِي الَواِو الَمِزيَدة للَحافِظ الَعاَلئِي

 الُفُصوُل المِفيَدة فِي الَواِو الَمِزي (2)
ِّ
 .(192ص) َدة للَحافِظ الَعاَلئِي

(3)  
ِّ
(، َقاَل ابُن َمالِك  فِي 199-198ص) الُفُصوُل المِفيَدة فِي الَواِو الَمِزيَدة للَحافِظ الَعاَلئِي

 َقاَل: إنَّ الَعَرَب َلْم َتْستَ (: »2/250)َشْرِح التَّْسِهيِل( )
ْ
ْعِمِل َوَذَكَر ابُن َخُروف  أنَّ أَبا الَفْتِح ْبَن ِجنِّي

ْنَكاِر َحِقْيٌق، الَواَو بَِمْعنَى َمَع إًِلَّ فِي َمْوِضع  َيِصحُّ َأْن َتَقَع فِْيِه َعاطَِفةا َوَأْنَكَر َقْوَلُه اْبُن َخُروف  َوُهَو بِاإل

ي َمَواِضَع َيْصُلُح َفإِنَّ الَعَرَب اْسَتْعَمَلِت الَواَو بَِمْعنَى )َمَع( فِي َمَواِضَع ًَل َيْصُلُح فِْيَها الَعْطُف، َوفِ 

( 2/385(، َو)1/314هَذا الَقْيُد َنَقَلُه ابُن ِجنِّي َعِن األَْخَفِش َكَما ُهَو فِي: )الَخَصائِِص( ) .«فِْيَها

ْمِس(  .ِعنَْد الَكاَلِم َعَلى َقْولِِهْم: )انَتَظْرُتَك َوُطُلوَع الشَّ
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ااْس  انَ فْ طَ عَ  ىتَ مَ  نُ حْ نَ  :َل يْ قِ  نْ إِ فَ » :َوَقاَل ابُن َيِعيَش   يانِ الثَّ  َل َخ دَ  ،اوِ الوَ بِ  م  اْس  ىلَ عَ  ما

 متُ ْص َص تَ اْخ  لِمَ فَ  ،(َمعَ ) ىنَ عْ مَ بِ  اوُ الوَ  ِت انَ كَ فَ  ،ىنَ عْ مَ ـال يفِ  اكَ رَ تَ اْش وَ  ،لِ وَّ األَ  مِ كْ ُح  يفِ 

 يتِ الَّ  اوَ الوَ  نَّ أَ  اِب البَ  اوهذَ  اوِ الوَ بِ  ِف طْ العَ  نَ يْ بَ  ُق رْ الفَ  :َل يْ قِ  ،(َمعَ ) ىنَ عْ مَ بِ  اَب البَ  اهذَ 

  ِجُب ُتوْ  ِف طْ للعَ 
ِ
ِ  َس يْ لَ وَ  ،لِ عْ الفِ  يفِ  اكَ رَ تِ ْش اًل َ  ؛(عَ مَ ) ىنَ عْ مَ بِ  يتِ الَّ  اوُ الوَ  َك كذل

ِ
 هانَّ أل

ْ َش  ىلَ عَ  ئاايْ َش  اوِ الوَ بِ  َت فْ طَ عَ  اذَ إِ فَ  .ةَ بَ اَح َص مُ ـال ُب جِ وْ تُ 
 ِجُب ُتوْ  ًَل وَ  ،اهُ نَ عْ مَ  يفِ  َل َخ دَ  ،ء  ي

 َس يْ لَ فَ  ،(ٌرومْ عَ وَ  دٌ يْ زَ  امَ قَ ) :َك لِ وْ قَ كَ  ،ةا نَ ارَ قَ مُ وَ  ةا َس بَ اَل مُ  هِ يْ لَ إِ  وِف طُ عْ مَ ـالوَ  وِف طُ عْ مَ ـال نَ يْ بَ 

اُماَل  امَ ُدهُ َح أَ   :دُ يْ رِ تُ  مانَّ إِ فَ  ،(اكَ بَ أَ وَ  َت عْ نَ َص  امَ ) :َت لْ قُ  اذَ إِ وَ  .هُ لَ  اِحبااُمَص  ًَل وَ  ،رِ لآلَخ  بِسا

 اءُ مَ ـال ىوَ تَ اْس ) :َت لْ قُ  اذَ إِ وَ  .َك بِ  َفَعَل وَ  ،َتهُ لْ عَ فَ  امَ يْ فِ  َت غْ لَ بَ  َأْينَ وَ  ،َك يْ بِ أَ  عَ مَ  َت عْ نَ َص  امَ 

«ةُ نَ ارَ قَ مُ ـالوَ  ةُ بَ اَح َص مُ ـال هُ نْ مِ  َهمُ ُيفْ  ،(َل يْ النَّ وَ  رُ يِس أَ  ُت ِزلْ  امَ )وَ  ،(ةَ بَ َش الخَ وَ 
(1)

. 

 
ِّ
َوَلْم  ،َوبذلَِك َعلِْمنَا أنَّ النَُّحاَة َلم َيْقِصُدوا أنَّ الَجَبَل َيِسيُر َوَيْمِشي َكالَكائِِن الَحي

كُ  نَى َعَلى الـَمَجاِز َوليَس َعَلى َوَأَشاُروا إَِلى َكْوِن الـَمعْ  ،َيْخَف عنُهم أنَُّه َجَماٌد ًَل َيَتَحرَّ

ا ،الَحِقيَقةِ  ا َلْم َيْقَرْأ َكالَمُهم َواعتََرَض َعَليِهْم ُظْلما ا َقَرَأ َوَأْخَفى  ،َولكنَّ أوزوَن إِمَّ َوإِمَّ

! ،َفلَيْختَْر أْهَوَن األَْمَرْينِ  ،الَحِقيَقةَ   .َوَأْحالُهَما ُمرٌّ ُيْزِري بالُحر 

 دْ قَ وَ » :َوَخاَلَف الجمُهوَر َفَقاَل  ِب َقْد َأْنَكَر هَذا النَّْوعَ بَن الَحاجِ َوَمَع هَذا َفإِنَّ ا

 َج  رُ يْ غَ  وَ هُ وَ  ،(َل بَ الجَ وَ  ُت رْ ِس ) :ازَ وَ َج  هِ بِ  ةَ رَ بْ عِ  ًَل  نْ مَ  مَ هَّ وَ تَ 
 ًَل  ُل بَ الجَ  ذِ إِ  .اهُ نَ رْ كَ ذَ  امَ ـلِ  ز  ائِ

  ةِ حَّ ِص  يفِ  مَ دَّ قَ تَ  امَ  ِف اَل خِ بِ  ،رُ يْ ِس يَ 
ثمَّ  .ةِ يَّ عِ مَ ـال لِ يْ بِ َس  ىلَ عَ  امَ هِ يْ لَ إِ  لِ عْ الفِ  ةِ بَ ْس نِ

(2)
 مَ لِّ ُس  وْ لَ وَ  



ِل ) (1)  .(1/441َشْرُح الـُمَفصَّ

، ُيْمكُِن أنَُّه )ثمَّ َوَلوِه هِذِه الِعَباَرُة: )َجاَء فِي كَِتابِ  (2) ات  َة َمرَّ ( للَمَكاِن، َكَما الثَّاءِ (، بَِفْتِح )َثمَّ ( ِعدَّ

  .(، َأْو: ًَل ُبدَّ مِْن نُْقَطِة النَِّهاَيِة هَكَذا: )ُثمَّ الَعْطَف ُيْمكُِن أنَُّه َلم ُيِرْد بالَواِو )
ِّ
  =    َوَلْو(، مِْن َباِب الطَّي
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 زْ ُج  لَّ كُ  نَّ أَ كَ  ُل عَ جْ يَ  هُ نَّ أَ  وَ هُ وَ  ،ل  يْ وِ أْ تَ  نْ مِ  هِ يْ فِ  دَّ بُ اَل فَ  هُ ازُ وَ َج 
َ  ؛رٌ ائِ َس  لِ بَ الجَ  نَ مِ  ء 

ِ
 ارَ َس  اذَ إِ  هُ نَّ أل

 َس  ىمَّ َس يُ فَ  ،هُ لَ  ٌق ارِ فَ مُ  اكَ ذَ فَ  لِ بَ الجَ  يواحِ نَ  نْ مِ  ع  ِض وْ مَ  نْ مِ 
«ارا ائِ

(1)
. 

مَِن الـَمْفُعوِل َمَعُه َعَلى  تََّكلُِّف؛ ألنَّ هَذا النَّْوعَ َفَكاَلُم اْبِن الَحاِجِب فِْيِه َشيٌء مَِن ال

ا فِي الَعَربِيَّةِ  ،الـَمَجاِز ًَل بأَس بِِه َوُهَو َكَباقِي َمَجاَزاِت الَكالمِ  َ َكثِيَرٌة ِجدًّ
َقْد وَ  ،َوِهي

حتَِمالِ -أَشاَر ُهَو بِنَْفِسِه 
ِ
 .أنَّ إَِجاَزَتُه َتُكوُن بَِتأِويل   -َعَلى َسبِيِل اًل

ختاِلِف َوَبيَّنَُه َفَقاَل 
ِ
 إَِلى هَذا اًل

ُّ
ِضي   ِب ْص نَ  يفِ  طُ رَ تَ ْش يُ  ْل هَ » :َوَقْد َأَشاَر الرَّ

ِ
 مِ ْس اًل

 :ُش فَ ْخ األَ  اَل قَ  ؟هِ بِ اَح َص مُ  ىلَ عَ  ىنَ عْ مَ ـال ُث يْ َح  نْ مِ  هِ فِ طْ عَ  ازُ وَ َج  هُ عَ مَ  وٌل عُ فْ مَ  هُ نَّ أَ  ىلَ عَ 

 ًَل  اذَ كَ وَ  ،ةِ يَ ارِ السَّ  ىلَ إِ  وُس لُ الجُ  دُ نَ ْس يُ  ًَل  ذْ إِ  ،(ةَ يَ ارِ السَّ وَ  دٌ يْ زَ  َس لَ َج ) :وزُ جُ يَ  اَل فَ  ،مْ عَ نَ 

ِ  امَ نَّ إِ وَ  ،(سِ مْ الشَّ  وعَ لُ طُ وَ  دٌ يْ زَ  َك حِ َض ) وزُ جُ يَ  َ  ةٌ ااعَ رَ مُ  هُ دَ نْ عِ  َك ذل
ِ
 يفِ  اوِ الوَ  لِ ْص أل

 ارَ َس  :اُل قَ يُ  ًَل وَ  ،(َل يْ النِّ وَ  رُ يْ ِس أَ  ُت لْ زِ  امَ ) :مْ هِ لِ وْ قَ بِ  ًلا ًَل دْ استِ  هُ رُ يْ غَ  هُ ازَ َج أَ وَ  ،ِف طْ العَ 

 .ىرَ َج  :ْل بَ  ،اءُ مَ ـال

  نَّ إ   ،وَل قُ يَ  نْ أَ  هُ لَ وَ 
ِ   َك ذل

ِ
  حُّ ِص يَ  امَ بِ  نَ رَ تَ اقْ  امَّ ـلَ  ،لِ يْ النِّ  ِي رْ جَ لِ  رِ يْ السَّ  ةِ ارَ عَ تِ ْس ًل

 هُ نْ مِ

َماَواِت  فِي َمنْ  َيْسُجدُ  َولِلَّهِ ] :ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ كَ  ،رُ يْ السَّ  ا َواأْلَْرضِ  السَّ ا َطْوعا  َوظاَِلُلُهمْ  َوَكْرها

 .[۩ َواآْلَصالِ  بِاْلُغُدوِّ 

ن َفِمنُْهم] :ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  هُ نْ مِ  ٌب يْ رِ قَ وَ  ن َومِنُْهم َبْطنِهِ  َعَلى   َيْمِشي مَّ  َعَلى   ِشيَيمْ  مَّ

«[ِرْجَلْينِ 
(2)

. 



ا .َوالَحْذِف، َوُهَو ُأْسُلوٌب َبلِْيغٌ  = َغ لَِمِجيِء َعاطَِفْيِن َمعا أَفاَدُه َشْيُخنَا أُبو الَفْضِل ُعَمُر  .َوإًِلَّ َفاَل ُمَسوِّ

 
ُّ
وِشي  .الَحدُّ

 .(1/333َأَمالِي ابِن الَحاِجِب ) (1)

 .(1/520َشْرُح الَكافَِيِة ) (2)
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ا فِي مِْثِل هَذا الَكالمِ  َهْل َيُجوُز الِقَياُس  ،َولكِْن َيِجُب َأْن ًَل َننَْسى َأنَّ ُهنَاَك ِخاَلفا

قتَِصاُر َعَلى َما ُسِمعَ  :َأمْ  ،َعَلْيهِ 
ِ
ُيْمكُِن  (ارتَِشافِهِ )َوَقْد بيَّنَُه أُبو َحيَّاَن فِي  ،َيِجُب اًل

ُجوُع إ ستَِفاَدُة مِنهُ الرُّ
ِ
َلْيِه َواًل

(1)
. 

q 
 

 

 

 

 

  



َرِب ) (1)  .(3/1494ارتَِشاُف الضَّ
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 ،َبَياُن َجْوِر الـُمَهْنِدِس َوَجْهِلِه

 ِفي َحقِ  الـَمفُعوِل ِلَأْجِلِه!

 :ُثمَّ يأتِي الـُمهنِدُس لإلِْجَراِم َعَلى َمبَْحث  َجِديد  مِْن َمبَاِحِث النَّحِو َوَيُقوُل 

َومِثاُل ذلَك  .كُر لبياِن سبِب وقاوِع الِفْعلِ وهَو اسٌم َمنُصوٌب ُيذ :الـمفُعوُل ألجلِهِ »

ا للمعلِّمِ ) :قوُلنَا ُب احتَِراما  :واإلعراُب ُهوَ  ،(َوقَف الطُّالَّ

 على الَفْتِح  :َوَقَف 
ٌّ
 .فعٌل ماض  مبنِي

ُب  ِة الظَّاِهَرِة فِي آخِرهِ  :الُط َّ مَّ  .فاِعٌل مرُفوٌع بالضَّ

 .لَفتَْحِة الظَّاهَرِة يف آخِرهِ مفُعوٌل ألجلِِه منُصوٌب با :احتَِراًما

 .جارٌّ َومجُرورٌ  :للمعلِّمِ 

ا)َفـ َعَلى  (ألْجلِهِ )الَهاُء فِي كلَمِة  :هنا نتساَءُل  ،مفُعوٌل ألجلِهِ  -كَما تَرى-(احتِراما

ِب؟ (َوَقَف )َمْن َتُعوُد؟ عَلى الِفْعِل  َوالَواِضُح أنَّ ؟ أْم على الـمعلِِّم؟ َأْم عَلى الطُّالَّ

َم ُهَو الـَمْفُعوُل ألْجلِهِ الـم ِب  ،علِّ ا  ،َفِمْن أجلِِه َتمَّ الوُقوُف مِْن قِبَِل الطُّالَّ ا)أمَّ  (احتَِراما

ِب   َسَبُب وُقوِف الطُّالَّ
َ
وهكذا يتَِّضُح َلنَا ثانيةا أنَّ تلَك التَّسمَياِت بِحاجة  إَلى  ،َفِهي

 .(78-77) :ص .«إِعاَدِة َنَظر  

أمٌر ُمْضِحٌك َوُمبْك  فِي  ،َتُعوُد إَِلى َمنْ  (ألْجلِهِ )الـُمَهنِدِس َعْن هاِء  إِنَّ ُسؤاَل  :أُقوُل 

َْجلِِه الِفْعُل 
ِ
ِميَر َيْرِجُع إَِلى َمْن ُفِعَل أل ؛ ألنَُّه ًل َيْخَفى َعَلى َأَحد  أنَّ هَذا الضَّ  ،آن  َواِحد 

وهَذا َيْعِرُفُه  ،َياِم ُفِعَل ألَْجِل احتَِراِم الـُمَعلِّمِ َوُهَو الـُمَعلُِّم فِي هِذِه الُجْمَلِة؛ ألَنَّ فِْعَل القِ 
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ا مَِن الَعَربِيَّةِ  ْن َدَرَس َشيئاا َيِسيرا  مِمَّ
َيعَلُمُه فِْطَرةا َمْن َلْم َيدُرْس َشيئاا مَِن  :َبْل  ،ُكلُّ َواِحد 

َه ُصوَرَة النَّْحِو  ،الَقَواِعدِ  َوُيْعطِي فِي ذلَِك ُكلَّ  ،َوُعَلَمائِهِ ولكِنَّ الـُمهنِدَس ُيِريُد َأْن ُيَشوِّ

 َحتَّى ُسْمَعَتُه الِعْلِميََّة!
 َشيء 

ا َقوُلهُ  َم ُهَو الـَمْفُعوُل ألْجلِهِ ) :أمَّ َفِمْن أجلِِه َتمَّ الوُقوُف مِْن  ،َوالَواِضُح أنَّ الـمعلِّ

ِب  َوَتَجن  ُمْغِرٌق؛ ألَنَُّه َلم َيصُدْر إًِلَّ  ،َفُهَو بَِحق  َجْهٌل ُمْطبٌِق َوَجْوٌر ُمْغِدٌق  ،(قَِبِل الطُّالَّ

ا ا)إِذ ُهَو َمعُلوٌم أنَّ  ،َعْن عَدِم َفْهِم هَذا الـمفُعوِل رأسا َفُهَو  ،ُهَو الـمفُعوُل  ،(احتَِراما

ا َأْن  ،َفَيُكوُن َمْفُعوًلا ألَْجِل الـُمعلِّمِ  ،َحَدَث ألْجِل الـُمعلِِّم َوَكاَن َسبَباا َوَتعلِيالا للِفْعلِ  َأمَّ

 ،ًَل َيُقوُل بِه َغيُر أوزون ،َفهَذا َضْرٌب مَِن الُجنُون ،الـَمْفُعوَل ألَْجلِهِ  (الـمعلِّمُ )َيُكوَن 

 َوالُجنُوُن ُفنُون!

َر الُجْزَئْيِن  ا  ،(ألَْجلِهِ )وَ  ،(الـَمْفُعوَل )َوالـُمشكَِلُة مَِن الـُمهنِدِس أنَُّه َتَصوَّ ُجْزءا

ا َفلِذلَِك  ِريَحةِ َواِحدا ُء  ،َفَلْو َعلِمَ  ،َأدَّى بِِه إَِلى هِذِه الـُمغاَلَطِة الصَّ
ْ
ي أنَّ الـَمفُعوَل ُهَو الشَّ

ِذي ُفِعَل  عتَِراَض  ،َوَيُكوُن ألَْجِل َشيء  َما ،الَّ
ِ
  .َلْم َيُكْن َيْعتَِرُض هَذا اًل

َر اإِلعراُب َوَبَدَأِت َفإِذا تغيَّرْت َحَركُة آخِر الَكلَِمِة َتَغيَّ » :ُثمَّ يقوُل الَكاتُِب 

 .(هتيُم الوُحوُش يف البََراِري للِفَراِر مَِن األَْسرِ ) :التَّخريَجاُت َكَما فِي قولِنَا

ْينَاُه َمفُعوًلا ألجلِِه؛ ألنَّ  (للِفَرارِ )ُهنا َكلِمُة  ا َوَنِسينَا َما َسمَّ ا َوَمجُرورا أصبََحْت َجارًّ

 الَّتِي تَْحُكُم وَ 
َ
َمْعنَىالَحرَكةَ ِهي ُمْصطَلَُح الَِّذي اختَاَرُه أهُل اللَُّغةِ  :أَوْ  ،ليَس اـل  َأْنُفُسُهم َحتَّى اـل

ا مَِن األَْسرِ ) :لكِْن إذا ُقْلنَا ُهنَا َظَهَرِت الَفْتَحُة فِي  (هتِيُم الوُحوُش فِي الَبَراِري فَِرارا

ا)َكلَِمِة   َمْفُعوٌل ألَْجلِهِ  (فَِرارا
َ
 .«لُخُلوُد لَِحَرَكِة َأَواِخِر الَكلَِماِت َوالـَمجُد َوا .َفِهي

 .(78) :ص
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ابِِق؛ ألَنَُّه لو َعلَِم  :أُقوُل  إِنَّ َحاَل الـُمهنِدِس ُهنَا ليَس َأْفَضَل مِْن َحالِِه فِي الَكاَلِم السَّ

بِب لِِفْعل  َما َكَذا هذا الـِمثَاُل وَ  ،أنَّ َمْعنَى الـَمفُعوِل ألَْجلِِه َيُدوُر حوَل ِذْكِر التَّعلِيِل َوالسَّ

ا اسُتخِدَم فِيَها َحْرُف الَجرِّ َلَها الـَمْعنَى َنفُسُه؛ ألنَّ َحْرَف الَجرِّ ُهنَا  َوَأْشَباٌه َلُه مِمَّ

 .َفالـَمْعنَى َواِحٌد فِي األُسُلوَبْيِن َولكِنَّ َحَرَكَة اإِلْعراِب ُمخَتلَِفةٌ  ،للتَّعلِيلِ 

لتَِفاِت إَِلى الـَمْعنَىَأليَس أوزوُن َيدُعو إَِلى َضرُ 
ِ
َفها ُهْم أَشاُروا إَِلى ُكُتبِِهم  ،وَرِة اًل

بَبِيَِّة َوالتَّعلِيلِ  (مِنْ )أنَّ   َفَما ُمْشكَِلُتُه َمَعُهم؟ ،تَأتِي للسَّ

 الَحاكَِمةُ 
َ
ا َقْوُلُه بأنَّ الَحَرَكَة ِهي ختِ  :فأُقوُل  ،أمَّ

ِ
الَف ًَل ُبدَّ َأْن َتحُكَم الَحَرَكُة؛ ألنَّ اًل

ْفِظ َوالَحَرَكِة  إَِلى الَجرِّ فِي  مَِن النَّْصِب فِي الُجْمَلِة األُْوَلى)فِي الُجْمَلِة اختاِلُف اللَّ

 مِْن ُحْكِم الَحَرَكِة اإِلعرابِيَّةِ  (الثَّانَِيةِ 
َوهَذا ًَل ُينْكُِرُه واِحٌد ألنَّ النُّْطَق  ،َفاَل ُبدَّ ِحينَئِذ 

ْفِظ فِي الُجْمَلت يِن ُمختَلٌِف باللَّ
(1)

. 

ئِيَلةِ  ِعيَفِة الضَّ  ،َوًَل َأدِري َبْعَد هذا َكْيَف ًَل َيْخَجُل مِْن َتْسطِيِر هِذِه األََقاِويِل الضَّ

ُطوِر بَِها َدَف فِي َقْعِر  ،َونِسَبتَِها إَِلى َنْفِسِه َوَتسِويِد الطُُّروِس َوالسُّ َوَكأنَُّه َوَجَد الصَّ

ُرنِيالبَِحاِر؟  ِهيَرةِ  بِاألَبَياِت  َحاُلهُ  ُتِذكِّ  :الشَّ

 [الَكاِملِ  ِمنَ ]

؟ َخْمس   َكمْ  :قِْيَل  َلوْ   َلْغَتَدى َوَخْمس 

 

 َوَيْحُسللللللُ   َيُعللللللدُّ  َوَلْيَلَتلللللل ُ  َيْوًمللللللا 

لللللَماءَ  بُِمْقَلتِللللل ِ  َيْرِملللللا  لللللًرا السَّ  ُمَفكِّ

 

 َوَيْكُتلللُ   التُّلللَراِب  ِِلللا َيْرُسلللمُ  َوَيَظللللُّ  

 َأْمُرَهلللللا َعظِلللللْيم   ُمْعِضلللللَل    :َوَيُقلللللوُل  

 

ِهْملللُت  َوَلللل ِنْ   لللإِنَّ  َِ ْهِملللاَ  َِ  َأْعَجلللُ   َِ

 

ْر فِيِه، َأْوَجُبوا إِْتَياَن َحْرِف الَجرِّ  (1) اْشَتَرَط بعُضُهم َخْمَسَة ُشُروط  للَمفُعوِل ألْجلِِه، َفإَِذا َلْم َتَتَوفَّ

ِذي فِْيِه َمْعنَى التَّعلِيِل، ُينَْظُر: أوَضُح الـَمَسالِِك )  .(2/198الَّ
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للللل ِ  َأَناِملللللُل  َخلللللَدَرْ   إَِذا َحتَّلللللى  َكفِّ

 

ا  ُب  َعْينُلللللل ُ  َوَكللللللاَدْ   َعللللللد   َتَتَصللللللوَّ

للى  َِ  اْسللَمُعوا َأَل  :َوَقللاَل  َجَبلللٍ  َعَلللى َأْو

 

 َوُأْسللَلُ   ُأَجللنُّ  َطللَرٍب  ِمللنْ  كِللْدُ   َقللْد  

 َسللللْبَع    َأوْ  ِسللللتَّ    :َوَخْمللللس   َخْمللللس   

 

 َوَثْعَلللللُ   الَخِليللللُل  َقاَلُهَمللللا َقللللْوَلنِ  

 َوَمللللللَذاِه    َظللللللاِهر   ِخللللللَ ف   ِِْيللللل ِ  

 

 َوَأْصلللللَوُب  َأَصللللل ُّ  َملللللْذَهَبنَا لكِلللللنَّ  

 q 
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 ِفي ،ِبْئَس الـَمَقال

 !(الَحال)اِلاعِتَراِض َعَلى 

َحَتى َيِصَل إَِلى َصْفَحة   ،اإِلْجَحاِف َوَعَدِم اإِلْنَصاِف ُثمَّ َيَتَسلَُّق الـُمهنِدُس بُِسلَِّم 

َغِة الَعْبَقِريَّةِ   :الَحاُل » :َوَيُقوُل  ،ُأخَرى مِْن َصَفَحاِت الُجْرِم َواإِلْجَراِم فِي َحقِّ هِذِه اللُّ

َوَكَما  ،الِفْعلِ  الـَمفُعوِل بِه حيَن وُقوعِ  :أوِ  ،وهَو اسٌم منصوٌب ُيذَكُر لَِبياِن َهيَئِة الَفاِعلِ 

 .َمفُعول  بِهِ  :أو ،َنَرى فإنَّ الَحاَل َيحَتاُج إَلى فعل  َمَع َفاِعل  

ا (خاِسرٌ )فإنَّ كلَِمَة  (هَذا البََطُل خاِسرٌ ) :فإذا قْلَت    :َبْل  ،ليَسْت َحاَل البََطِل أَبدا
َ
ِهي

 .مِْن ِجَهة  ُأخَرى َخَبٌر ألنََّها َمرُفوَعٌة مِْن ِجَهة  َوألنَُّه ًَل ُيوَجُد فِعٌل 

ا) :كذلَِك إذا ُقْلَت  ا)فإنَّ  ،(سأُزوُرَك َما َداَم أُبوَك َمِريضا ُهنَا ليَسْت َحاَل  (مريضا

َ َخبَُر الِفْعِل النَّاقِِص  :َبْل  (األَِب )
 .(َما َدامَ )ِهي

ا إَِذا ُقْلَت  ا) :أمَّ  ،ْلُط َوالَخبُص َما هذا الخَ  :َساَرَع النُّحاُة َوقاُلوا (َجاَء طِفٌل َراكِضا

َ ِصَفٌة للطِّْفِل النَّكَِرةِ  (راكٌِض )َفـ ،(َجاَء طِْفٌل َراكٌِض ) :عليَك أْن َتُقوَل 
َمرُفوٌع )ُهنا ِهي

ةِ  مَّ  .(مِْثلُه بالضَّ

ا) :إِذا ُقْلَت أِخيًرا  ا)َفَقْد َأَصْبَت َوَأْصبََحْت  (َجاَء الطِّْفُل َراكِضا َحاًلا للطِّْفِل  (َراكِضا

 .(79-78) :ص .«(منُصوٌب بالَفتَحةِ )ِة الـَمْعرفَ 

ِديُد َعَلى الَعَربِيَِّة َحتَّى َطِفَق َيَتَخَبطُّ َتَخبَُّط  :أُقوُل  ُبُه الشَّ إنَّ الـمهنِدَس أعَماُه َتَعصُّ

يرِ  كِّ  الَبَطُل  هَذا) :َوإًِلَّ َكيَف ُينْكُِر أنَّ َدًَلَلَة هِذِه الُجْمَلةِ  ،َوَيْرَتِعُد ارتَِعاَد الـَمسُحورِ  ،السِّ
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ا بُمْصَطَلِح  :َدًَلَلٌة َخبَِريٌَّة؟ َوأنَا أُقوُل للَقاِرِئ الَكِريمِ  (خاِسرٌ  َهْب أنََّك َلْم َتْسَمْع أَبدا

َواآلَن ِجئَت إَِلى هِذِه الُجْمَلِة َوَتْقَرُأَها مِْن َغيِر اعتَِبار  بَِقواِعِد  ،(الَحالِ )َوًَل  ،(الَخَبرِ )

 َأَلْسَت َتْسَتِفيُد مَِن الُجْمَلِة َخبارا َعِن البََطِل بأنَُّه َخاِسٌر؟ ،َزْعَزَعِة الـُمَهنِدسِ َوًَل  ،النَُّحاةِ 

ا َضْرٌب مَِن الَخَبِر؛ ألَنََّها َتُكوُن  (الَحاَل )هَذا مِْن َجانِب  َومِْن َجانِب  آَخَر أنَّ  أيضا

َولكِنَّ بينَُهما  ،اِخٌل فِي الـَمْعنَى الَعامِّ للَخَبرِ لِـَما اسَتبَْهَم مَِن الَهيَْئِة َوَتِصُفَها؛ َوهَذا دَ 

ا فِي َبْعِض الَجَوانِِب  َق الَطالُِب  ،َتَغاُيرا َفلِذلَِك َضبََط النَُّحاُة َكَلْيِهَما بَِضَوابَِط َحتَّى ُيَفرِّ

تِي ُيْمكُِن َأْن ُيَخلَِّط بينَُهما َوِر الَّ وَن َجاَء َوَظَلَم َوَلم َولكِنَّ أوز ،بينَُهما فِي تِْلَك الصُّ

ُينِْصْف 
(1)

. 

َفِة بالَحالِ  ا ُمَحاَوَلُة َتخلِيِط الصِّ  َضئِيَلٌة َبئِيَلةٌ  ،أمَّ
َ
َنِحيَفٌة َضِعيَفٌة؛ ألنَّ ُهنَاَك  ،َفِهي

ا َبْينَُهما مِْن َحيُث الـَمْعنَى  :َفإَِليَْك بعَض ُصَوِر الُفُروِق  ،ُفُروقا

َفَة َتِصُف الـَموُصوأ ا الَحاُل َفإِنََّها ُتبيُِّن َهْيئََة َصاِحِب الَحالِ  ،َف نَّ الصِّ  .َأمَّ

َفَة َتُكوُن للنَّكَِراِت َوالـَمَعاِرِف  ُح الثَّانِي ،أنَّ الصِّ َل َوُتَوضِّ ُص األَوَّ ا  ،َفُتَخصِّ أمَّ

ٌة بالـَمَعاِرِف  الَحاُل َفإنََّها ُمخَتصَّ
(2)

 :َأوْ  ،الـَمْفُعولِ  :َأوِ  ،َوَفائَِدُتَها بَياُن َهْيَئِة الَفاِعلِ  ،

ا  .َبَياُنُهَما َمعا

َفَة َتْلَزُم الـَموُصوَف بحيُث ًَل ُتَفاِرُقُه  بِِخالِف الَحاِل فإِنََّها لَِوْقت   -َغالِباا-أنَّ الصِّ

د   َوامِ  ،ُمَحدَّ .ْيَضاِحهِ إًِلَّ َما َكاَن لَِتْوكِيِد الَخبَِر َأْو إِ  ،َوًَل َتْلَزُم َصاِحَب الَحاِل َعَلى الدَّ



ِذي َضَرَبُه َداِخٌل  (1) افِي هَذا الـَمْعنَى: ) َوَكَذا الـِمَثاُل اآلَخُر الَّ  .(سأُزوُرَك َما َداَم أُبوَك َمِريضا

َغات   (2)  .َوَقْد َيُكوُن َصاِحُب الَحاِل َنكَِرةا لُِمَسوِّ
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(َكْيَف )أنَّ الَحاَل َتْصُلُح فِي َجَواِب 
(1)

َفةِ   ا بِِخالِف الصِّ َكْيَف َجاَء ) :َفَلْو ُقْلَت  ،َدائِما

ُجُل؟ ا) :َيُكوُن َجَواُبهُ  (الرَّ َفِة  ،(َجاَء َراكِضا َفِة َفاَل َيِصحُّ ذلَِك؛ ألنَّ مَِثاَل الصِّ ا فِي الصِّ َأمَّ

ا َأْن َتُقوَل  :َيُكوُن َعَلى َضْرَبْينِ  ا َأْن َتُقوَل  ،(َجاَء َرُجٌل َراكٌِض ) :إِمَّ ُجُل ) :َوإِمَّ َجاَء الرَّ

اكُِض  َوهَذا َيْعِرُفُه َمْن َلُه َأْدَنى ِعْلم   ،(َكْيَف )! َفكاَِلُهَما ًَل َيْصُلَحاِن فِي َجَواِب (الرَّ

؛ ألنَّ َوًَل ِسيََّما ِصَفُة الـَمعِرَفِة َفإِنََّها ًَل  ،بالَمعُقوًَلِت  ُتْسَأُل  (َكْيَف ) َتصُلُح لَِتُكوَن َحاًلا

َفنَاَسَبْت َأْن َتُكوَن الَحاُل َنكَِرةا  ،بَِها َعِن النَّكَِراِت 
(2)

.

َفِة َدًَلَلٌة ُمْطَلَقةٌ   مَِن الـَمَوادِّ َكَما َقاَلُه  ،أنَّ َدًَلَلَة الصِّ
ة   بُِخُصوِصيَِّة َماد 

َغيُر ُمَقيََّدة 

 
ُّ
بَِمْعناى مَِن الـَمَعانِي -بَِكْسِر الَياءِ -ِخالِف الَحاِل َفإِنَّ َدًللَتَها ُمَقيَِّدٌة بِ  ،الَجامِي

(3)
.

َفَة َتُكوُن للتَّفِريِق َبيَْن اْسَمْيِن ُمْشرتَكْينِ  َولكِنَّ الَحاَل لِِزَياَدِة َفائَِدة  فِي  ،أنَّ الصِّ

  ،الَخَبرِ 
ٌّ
اِجي جَّ ُق رِّ فَ تُ  ،ةِ فَ الصِّ  بينَ وَ  الِ الحَ  بينَ  ُق رْ الفَ وَ » :َفَقاَل  َوهَذا بيَّنَُه اإِلَماُم الزَّ

(4)
 

 نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ إِ وَ ، رِ بَ الخَ وَ  ةِ دَ ائِ الفَ  يفِ  ةٌ ادَ يَ زِ  :اُل والحَ  .ظِ فْ اللَّ  يفِ  نِ يْ كَ رِ تَ ْش مُ  نِ يْ مَ اْس  بينَ 

 وُل قُ تُ  ًَل  َت نْ أَ فَ  (مِ ائِ القَ  د  يْ زَ بِ  ُت رْ رَ مَ ) :َت لْ قُ  اذَ إِ  َك نَّ أَ  ىرَ تَ  ًَل أَ  .هِ ظِ فْ لَ  يفِ  كٌ ارِ َش مُ  مِ الْس لِ 

 هُ نَ يْ بَ  (مِ ائِ القَ )ـ بِ  َت لْ َص فَ فَ  ،م  ائِ قَ  رُ غي وَ هُ وَ  (يدٌ زَ ) هُ مُ اْس  رُ آَخ  ٌل ُج رَ  اسِ النَّ  يفِ وَ  ًلَّ إِ  َك ذلِ 

  اهذَ  هُ لَ  نْ مَ  وبينَ 
ِ
اقَ  ِق دَ زْ رَ الفَ بِ  ُت رْ رَ مَ ) :وُل قُ تَ وَ  .م  ائِ قَ بِ  َس يْ لَ وَ  مُ ْس اًل  نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ إِ وَ  (ائما



اْيَف فِي األَْفَعاِل، ًَل األْسَماِء، َفِفي األَْسَماِء َتُكوُن )كَ  (1)  .( لَِبَياِن النَّْوِع أيضا

َباِب َبَقاِء فِي: )هذا َما َأَشاَر إَِليِه أُبو ال (2)  .(1/286( )اللُّ

َوَقْد أَشاَر ابُن الَحاِجِب إَِلى هَذا الـَمْعنَى فِي َأَمالِْيِه، َوأوَرَد إِْشَكاًلا َوَردَّ عليِه، ُينَْظُر: األََمالِي  (3)

(2/546). 

َفةَ  (4) ، َكَما ُيمْ  .َيعنِي: الصِّ كُِن لْم َيذُكْرَها لَِعَدِم الَفاِصِل فِي ُيْمكُِن أنَُّه َذَكَرَها َوَسَقَطْت عنَد َناِسخ 

 .الَكالمِ 



  

 
332 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى 

اائِ قَ ) :َك لُ وْ قَ فَ  ،هُ رَ يْ غَ  (ُق دَ زْ رَ الفَ ) هُ مُ اْس  حدٌ أَ   ورِ المرُ بِ  ارِ بَ ْخ األَ  ىلَ إِ  هِ بِ  َت مْ مَ َض  مانَّ إِ  (ما

ابَ َخ  افِ مُ  هِ بِ  الا ِص تَّ مُ  رَ آَخ  را .يدا

  ًلَّ إِ  ونُ كُ تَ  ًَل  ةَ فَ الصِّ  أنَّ  وَ هُ وَ ، الِ الحَ وَ  ةِ فَ الصِّ  نَ يْ بَ  امَ  ُق رْ فَ  افهذَ 
ِ
 هِ يْ فِ  ك  رَ تَ ْش مُ  م  ْس ًل

 وَ  كِ رَ تَ ْش مُ ـال مِ الْس لِ  ونُ كُ تَ  دْ قَ  اُل الحَ وَ ، ان  عَ مَ ـلِ  :وْ أَ  ،نِ يْ يَ نَ عْ مَ ـل
ِ
«دِ رَ فْ مُ ـال مِ ْس اًل

(1)
. 

ُد حيُث َقاَل فِي الـُمْقَتَضِب   :َت لْ قُ  اإِذَ  َأنََّك  اْعَلم» :َوَسَبَقُه باإِلَشاَرِة إَِلى ذلَِك الـُمبَرِّ

 ا دُ بْ عَ  َجاَءنِي)
ِ
 إِلَ  دَ َص قَ )وَ  (هلل

َّ
امِ  َف رِ عْ يَ  َأنْ  َت فْ َفخِ  ،(دٌ يْ زَ  ي  اْسمُ  ،َماَعةا َج  :َأو ،اْثنَْينِ  عُ السَّ

  بدُ عَ ) مِنُْهمْ  َواِحد   لِّ كُ 
ِ
اكُِب ) :َأوِ  ،(اْلَعاقُِل ) :َأوِ  ،(الطَِّويُل ) :َت لْ قُ  ،(يدٌ زَ ) :َأوْ  (اهلل  (الرَّ

َفاِت  نَ مِ  َذلَِك  هَ بَ ْش أَ  َما :َأوْ   ،بِهِ  َس بِ تَ لْ يَ  َأنْ  َت فْ ِخ  نْ مَ  َوَبينَ  َتْعنِي نْ مَ  نَ َبيْ  َل ِص فْ تَ لِ  ؛الصِّ

 َوَكَذلَِك  ،(لِ وْ الطُّ بِ  َمْعُروُف ـْ ال :َأوِ  ِب وْ كُ الرُّ بِ  َمْعُروُف ـالْ  دٌ يْ زَ  َجاَءنِي) :َت لْ قُ  َكَأنََّك 

 .(َكَذا َموِضعَ  النَّاِزُل  دٌ يْ زَ )وَ  ،(وَعْمر   نُ بْ  دُ يْ زَ  َجاَءنِي)

ْخبَارَ  َوَأَرْدَت  َهَذا دْ رِ تُ  مْ لَ  َفإِنْ  تِي اْلَحالِ  نِ عَ  اإْلِ  َجاَءنِي) :َت لْ قُ  ،هُ َمِجيئُ  فِيَها عَ َوقَ  الَّ

باا دٌ يْ زَ 
َنَّهُ  ؛َلهُ  اتا عْ نَ  ونُ كُ تَ  ًَل  ة  رَ كِ نَ بِ  هُ دَ عْ بَ  ئَْت َفجِ  ،(اَماِشيا ) :َأوْ  ،(َراكِ

ِ
 َأنََّك  َوَذلَِك  َفةٌ رِ عْ مَ  أل

 َوإِنََّما ،َف رِ عُ  دْ قَ  بَِما ةا يَ لِ حْ تَ  ونُ َفيكُ  (َمْشيـَوالْ  وِب كُ الرُّ بِ  َمْعُروُف ـالْ  دٌ يْ زَ  يَجاَءنِ ) دْ رِ تُ  مْ لَ 

 .اْلَحالِ  َهِذهِ  فِي عَ َوقَ  هُ َمِجيئَ  ْدَت رَ أَ 

  دَ بْ عَ  َرَأْيُت ) َوَكَذلَِك 
ِ
  بَِعْبدِ  ُت رْ رَ مَ )وَ  (اَجالِسا  اهلل

ِ
 يَّاهُ إِ  َك تَ يَ ؤْ رُ  َأنَّ  َت رْ بَّ َخ  (اَضاِحكا  اهلل

«مِنْهُ  اْلَحالِ  َهِذه فِي اَوقعَ  بِهِ  كَ رَ وْ رُ مُ وَ 
(2)

. 



اِج ) (1) رَّ بِن السَّ
ِ
 .(1/214األُُصوُل فِي النَّْحِو ًل

 .(31َوَنَقَلُه عنُه أُبو ِهالل  فِي ُفُروقِِه )ص: .(4/166الـُمقَتَضُب ) (2)
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َقاَل  َِ ْدَنا ِمنُْ    :َبْينِ رْ َض  ىلَ عَ  اُل الَح » :َوَقْد َأْبَدَع اإِلَماُم ابُن َيِعيَش َكَما َتَعوَّ

 رَ )ـفَ  ،(باااكِ رَ  يدٌ زَ  اءَ َج ) :َك لِ وْ قَ كَ  ،ِقالا تَ نْ مُ  انَ كَ  امَ  :ُل وَّ األَ  ُب رْ الضَّ َِ 
 َس يْ لَ وَ  ،اٌل َح  (باااكِ

 هِ  ماإنَّ  ،ة  تَ ابِ ثَ  ة  مَ زِ ًَل  ة  فَ ِص بِ  (وُب كُ الرُّ )
َ
 ىلَ إِ  اهَ نْ عَ  ِقلتَ نْ يَ  دْ قَ وَ  .هِ ئِ َمِجيْ  الِ َح  يفِ  هُ لَ  ةٌ فَ ِص  ي

 ًَل أَ  ،ةا لَ ْض فَ وَ  ةِ دَ ائِ الفَ  يفِ  ةا ادَ يَ زِ  ْت رَ ُذكِ  ماإنَّ وَ  ،هِ بِ  ُأْخبِرَ  امَ ـلِ  يدٌ أكِ تَ  اهَ ِذْكرِ  يفِ  َس يْ لَ وَ  ،اهَ رِ يْ غَ 

  (باااكِ رَ  دٌ يْ زَ  اءَ َج ) :َك لَ وْ قَ  نَّ أَ  ىرَ تَ 
 المجِ بِ  ارٌ بَ ْخ إِ  هِ يْ فِ

ْ
 عَ قَ وَ  وَب كُ الرُّ  نَّ أَ  ًلَّ إِ  ،وِب كُ الرُّ وَ  ءِ ي

  نَّ أَ وَ  ،ةِ لَ ْض الفَ  لِ يْ بِ َس  ىلَ عَ 
ِ
 .لِ عْ الفِ بِ  رِ بَ الخَ  نَ مِ  هِ يْ ِض تَ قْ يَ  امَ  ىفَ وْ تَ اْس  دِ قَ  َلهُ بْ قَ  مَ ْس اًل

اوكِ تَ  َكرُ ُيذْ  ،ل  قِ تَ نْ مُ  رَ يْ غَ  تااابِ ثَ  انَ كَ  امَ  وَ هُ فَ  :اانِ الثَّ  ُب رْ الضَّ  امَّ أَ وَ   ،رِ بَ الخَ  ىنَ عْ مَ ـلِ  يدا

اِض وْ تَ وَ  ِ  ،هُ لَ  يحا ا وكَ بُ أَ  يدٌ زَ ) :ُلَك وْ قَ  َك وذل ارُ عْ مَ  دٌ يْ زَ  انَ أَ )وَ  ،(َبيِّناا قُّ الحَ  وَ هُ )وَ  (َعُطوفا  .(وفا

 هِ وَ  ،اٌل َح  (وفااطُ عَ ) :َك ولُ قَ فَ 
َ
ِ  ةٌ مَ زِ ًَل  ةٌ فَ ِص  ي ةِ ل ِ ذَ لِ فَ  ،ألُُبوَّ  ،(ةِ وَّ األُبُ ) ىنَ عْ مَ  اهَ بِ  َت دْ كَّ أَ  َك ل

ِ  نَّ ألَ  ؛(قَّ الحَ ) هِ بِ  دَ كَّ أَ  (ناايِّ بَ  قُّ الحَ  وَ هُ وَ ) :ُلهُ وْ قَ  َك كذلِ وَ  دُ ؤَ يُ  امَّ مِ  َك ذل  ،(قُّ الحَ ) هِ بِ  كَّ

ااِض وَ  اُل زَ يَ  ًَل  قُّ الحَ  إذِ  «َبيِّناا حا
(1)

. 

َط بْينَُهَما َفلِذلَِك مِنَ  ُروِريِّ أْن ًَل ُيَخلَّ َوًَل َسبِيَل إَِلى التَّفِريِق إًِلَّ بُِمَراَعاةِ  ،الضَّ

تِي َوَضَعَها النَُّحاُة لِكَِلْيِهَما  َوَعِن الَحقِّ َحاد! َولكِنَّ الـمهنِدَس َكَعاَدتِِه َعادَ  ،الَقَواِعِد الَّ

ْرِح مِْن خالِل َبْعَد تِْلَك األمثِلَ » :ُثمَّ يُقوُل أوزونُ  َطِة سأُقوُم بمزيد  مَِن الشَّ ِة الـُمبسَّ

 لُِكَرِة الَقَدمِ  :َما َيلِي
ِّ
ْولِي َوقْد جلَس إَلى َجانِبِي  ،سأفرتُِض أنَّنِي فِي ملَعِب ِدَمْشَق الدَّ

و َة َوألَعاَب الدَّ وِريَّ ِذي َيْهَوى ُمبَاَرياِت ُكَرِة الَقَدِم السُّ وعليِه  ،ِري فِيَهاَصِديِقي َمرَواُن الَّ

وِرييَن يف ِحيِن أنِّي أَجْهُل أسَماَء ُمْعَظِمِهم ِعبيَن السُّ  ،َفُهَو يعِرُف ُمْعَظَم أسَماِء الالَّ



ِل ) (1)  .(2/22َشْرُح الـُمَفصَّ
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ا مَِن الـملَعِب ) :َوَتراُه َيُقوُل  عِب (َخَرَج طالٌل َراكِضا  (َطالل)؛ ألَنُه يعِرُف اسَم الالَّ

ا)وَعليِه فإِنَّ   َحاٌل  (راكِضا
َ
 .(المعرَفة)َمنُصوَبٌة لَِطالل  ُهنَا ِهي

ِذي ُيرافُِقنَا فِي الَملَعِب َوُهَو بَِجانِبي َخَرَج ًَلِعٌب َراكٌِض ) :وَتَرانِي أُقوُل لَِوَلِدي الَّ

عِب  (فِي الـَمْلَعِب   ِصَفٌة  (َراكِض)وعليِه فإنَّ الَكلَِمَة  ،ألنِّي ًل أعِرُف اسَم الالَّ
َ
ُهنَا ِهي

عِب َوَنْفُس المَكاِن َونفُس المالَحَظِة مْن كَِلْينَا  .(ًلِعب َمرُفوَعة)لِـ أَنا )نفُس الالَّ

عَب َحاَز عَلى َوْضَعْينِ  ،(َوَصِديقي َمروانُ  لِِهَما  :ولكِنَّ الالَّ  ،ِصَفةٌ )َثانِيِهَما  ،(َحاٌل )أوَّ

َفِة؟ لَِماَذا َتُكوُن ِعباَرتِي  ُة َصِديِقي َمرَواَن َوِعبارَ  (ِصَفة)َفَما َفْرُق الَحاِل َعِن الصِّ

ِعِب إًلَّ اسَمُه  (َحال) ا أنَّ َصِديِقي َمرواَن ًَل َيْعِرُف َعِن الالَّ عُب َنفُسُه؟ علما َوالالَّ

َل َفَقطْ   .األَوَّ

ا)وإِنِّي أَرى أنَّ فِي كلَتا الَحاَلَتيِْن  ِعِب  (راكِضا  َحاُل الالَّ
َ
َوًَل ُيْمكُِن َأْن َتُكوَن  ،ِهي

ْت َتسِمَيُتَها َتُكوُن للَخْلِق  ، َأَحَد ُيوَصُف بأنَُّه َراكٌِض ِصَفةا ألنَُّه ًَل  َفُة إِْن َصحَّ َفالصِّ

َتةِ   .(80-79) .«َوالُخُلِق َوًَل َتُكوُن لألُُموِر اآلنَِيِة َوالمؤقَّ

د  َفَمَثالا َليَْس بَِغِريب  َأْن ُيَعبََّر َعْن َحاَلة  َواِحَدة  بأنواع  مَِن الَكاَلِم َوهَذا َعا :أُقوُل 

 مَِن الـُمبتَدإِ َوالَخبَرِ 
 اسِميَّة 

َكَما ُيمكِنَُك َأْن ُتَعبَِّر  ،ُيمكِنَُك َأْن ُتعبَِّر َعْن َحاَلة  بُِجْمَلة 

 .بالُجمَلِة الِفْعلِيَِّة مَِن الِفْعِل َوالَفاِعلِ 

تِي َتُكوُن للَوْصِف الـمَؤقَِّت  َفِة الَّ ُن َأْن ُيَعبََّر َعنَْها بالَحاِل ُيْمكِ  ،َوكَذا فِي َحاَلِة الصِّ

َفةِ  َفالـَمْعنَى فِيِهَما ُمشرتٌك إِْذ ُكلُّ َواِحد  منُهَما َيُدلُّ َعَلى  ،َكَما ُيْمكُِن التَّعبيُر َعنَْها بالصِّ

باا) :َلْو ُقْلَت  ،َفَمَثالا  ،َبَياِن َحاَلة  َعَلى َوْجه  ُمؤقَّت  
َفةِ  (رأيُت َرُجالا َراكِ فإِنََّك  ،َعَلى الصِّ

د   ُجَل ) :َوَكَذا َلْو ُقْلَت  ،َتُدلُّ بَِكالمَك َعَلى ُرؤَيِة َرُجل  َراكِب  فِي َزَمن  ُمحدَّ َرأيُت الرَّ
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باا
باا ،(َراكِ

َفالـَمْعنَى فِيهَما ُمتَِّحٌد  ،َفإِنََّك تُدلُّ َعَلى رؤَيِة َرُجل  َوُتبيُِّن َهْيَئتَُه َحيُث َكاَن َراكِ

ِع يف التَّعبيرِ  َفاَل بأَس  ،ُهنَا  .بالتَّنَوُّ

 َهْيَئُة الَفاِعِل َوِصَفُتهُ 
َ
اِج  ،َولِهَذا َقاَل الُعَلَماُء بأنَّ الَحاَل ِهي رَّ  ،َكَما َذَكَر ذلَِك ابُن السَّ

د  َفَقاَل  َ هِ  امَ نَّ إِ  اُل الحَ وَ » :َوبيََّن أنَّ الَحاَل َتُكوُن لَِزَمن  ُمَحدَّ
 :وِ أَ  ،لِ اعِ الفَ  ةُ ئَ يْ هَ  ي

ِ  ِت قْ وَ  يفِ  هُ تُ فَ ِص  :وْ أَ  ،ولِ فعُ مَ ـال  َك لْ تِ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  وزُ جُ يَ  ًَل وَ ، هُ نْ عَ  هِ بِ  رِ بَ خْ مُ ـال لِ عْ الفِ  َك ذل

 :وَل قُ تَ  نْ أَ  وزُ جُ يَ  ًَل ، ةا قَ لْ ِخ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  وزُ جُ يَ  ًَل وَ  .ة  مَ زِ اَل مُ  رُ يْ غَ  ةٌ فَ ِص تَّ مُ  ةا فَ ِص  ًلَّ إِ  ةُ فَ الصِّ 

(وكَ ُخ أَ ) ًَل وَ  (رَ مَ ْح أَ  دٌ يْ زَ  ينِ اءَ َج )
(1)

 :َت لْ قُ  نْ إِ فَ ، (يالا وِ طَ  ورٌ مْ عَ  ينِ اءَ َج ) ًَل وَ  ،

ِ  نَّ ألَ ، ازَ َج  (ًلا اوِ حَ تَ مُ ) :وْ أَ  ،(ًلا اوِ طَ تَ مُ )  َش  َك ذل
ْ
«ة  قَ لْ خِ بِ  َس يْ لَ وَ  هُ لُ عَ فْ يَ  ءٌ ي

(2)
. 

ا إَِلى لِ ألَْص ا يفِ  ةٌ فَ ِص  الحاَل أنَّ  :َوَقْد َأَشاَر أُبو البََقاِء الُعْكبَِريُّ ِ َصِريحا
(3)

َيْعنِي فِي  .

ِذي َيُدلُّ َعَلى الَوْصِف   .َمْعنَاُه الَعامِّ الَّ

ا َفِة؛ ألنَّهَما  :َولكِْن َكَما ُقْلنَا َسابِقا َيِجُب التَّنَبُُّه إَِلى ِجَهاِت التَّفريِق بيَن الَحاِل َوالصِّ

ُب علينَا َأْن ُنميَِّز بينَُهَماَوَما َداَم َكذلَِك َفإنَُّه َيتَ  ،َيْخَتلَِفاِن فِي َصَور  َكثِيَرة   َفأرُجو َأْن  ،َوجَّ

َواسَتَطْعنَا َأْن ُنِزيَل ُغَباَر الُظْلَمِة َوَغْيَم الظَّالِم  ،َتكوَن ُصوَرُة الَقِضيَِّة َقِد اتََّضَحْت 

 .َعَلْيَها

ا قوُلهُ  َفةُ  ،َراكٌِض  هُ بأنَّ  ُيوَصُف  َأَحدَ  ًَل  ألنَّهُ  ِصَفةا  َتُكونَ  َأنْ  ُيْمكِنُ  َوًَل ) :أمَّ  إِنْ  َفالصِّ

ْت  َتةِ  اآلنَِيةِ  لألُُمورِ  َتُكونُ  َوًَل  َوالُخُلِق  للَخْلِق  َتُكونُ  َتسِمَيُتَها َصحَّ َفُهو َكاَلٌم  ،(َوالمؤقَّ



 .َيْعنِي: َجاَءنِي َأُخوَك َأْحَمرَ  (1)

اِج ) (2) رَّ بِن السَّ
ِ
 .(214-1/213األُُصوُل فِي النَّْحِو ًل

 .(296ص) التَّبييُن َعْن َمَذاِهِب النَّحِويِّيَن الَبْصِريِّيَن َوالُكوفِيِّيَن، ألبي الَبَقاءِ  (3)
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َفَة َنْوَعانِ   ،(َوأبيَض  ،أعَورَ )ِصَفٌة َتلَزُم الـَموُصوَف َوًَل َتنَْفكُّ َعنُه كـ ،َفاِرٌغ؛ ألنَّ الصِّ

ستِْمَراِر َكـ ،َمَثالا 
ِ
َواِم َواًل َوفِي َبْعِض  (َوالظَّمآنِ  ،الَجائِعِ ) :َوِصَفٌة َلْيَسْت َعَلى الدَّ

ا َفِة الـُمَشبََّهِة أيضا (َوَبِخيل ،َكِريم) :َكـ ،الصِّ
(1)

 .َمثاَلا  ،

تاا (َراكِض)فلِذلَِك ًَل بأَس بأْن ُيوَصَف َشخٌص بِِصَفِة   َولهَذا الَغَرِض ذَكْرَنا ،ُمؤقَّ

َفَة َتْلَزُم الـَموُصوَف َغالِباا ا أنَّ الصِّ تِي َذَكْرَناَها فِي التَّفريِق بيَن  ،َسابقا فِي النَِّقاِط الَّ

َفِة َوالَحالِ   .الصِّ

ِة  َغِة اإِلنجلِيِزيَّ ةِ ِعنَد أوزونَ )َوالَعِجيُب َلْو أنََّك َذَهبَْت إَِلى اللُّ ِة الَفذَّ َغِة الَعبَقِريَّ  ،(اللُّ

َفةِ َلَرأيتَ  َخَرَج ًَلِعٌب َراكٌِض مَِن )َفُيَعبُِّروَن َعْن  ،َها َتْسَتخِدُم التَّعبِيَرْيِن بِالَحاِل َوبالصِّ

 .(A player ran out of the Pitch) :بَِقولِِهم ،(الـَمْلَعِب 

 A player came) :بَِقْولِِهم ،(الـَمْلَعِب  مِنَ  اَراكِضا  ًَلِعٌب  َخَرَج )َوُيَعبُِّروَن َعْن 

out of the Pitch) 

ا َتُكوُن ِصَفةا  (َراكٌِض )َوَكَما رأيَت َفإِنَّ  َوًَل َأدِري لَِماَذا ًَل يَرى  ،فِي اإِلنجلِيِزيَِّة أيضا

ةا  ا َويعتَِرُض َعَلى الَعَربيَِّة َوَيَرى األُْوَلى َعبَقِريَّةا َفذَّ  َوالثَّانِيََة بَِعيَدةا َعنِ  ،ذلَِك فِي اإِلنجلِيِزيَِّة بأسا

 مِنُه ُتَجاَه الَعَربِيَِّة؟! ،الَعْقِل َجامَِدةا 
ا لَِحَشف  َوُسوِء كِيَْلة   َأَليَْس َهَذا َجْمعا

َراَدى)وَ  ،(َمًعا)وَ  ،(َجِميًعا)الَكَ ُم َعْن   :َوَغيرَِها ،(ُِ

تِي َج » :ُثمَّ َجاَء الـُمَهنِْدُس َوَقاَل   الَّ
َ
َعَلْت مِْن وهكَذا َنَرى أنَّ حركَة آخِر الَكلَِمِة ِهي

ا) عِب  (راكِضا ِصَفةا َلُه َوليَس إعَماُل الَعْقِل َوالمَحاَكَمُة  (َراكٌِض )َومِْن  ،َحاَل الالَّ



َفُة الـُمَشبََّهُة بَِجميِع أنَواِعَها َدًَلَلةا َعْقلِيَّ  (1) َواِم، إًِلَّ  -ًَل َوِضعيَّة-ةا َوَقْد ُيمكُِن أْن َتُدلَّ الصِّ َعَلى الدَّ

َواِم، َكَقْولِِهم: )َحُسَن َزيٌد َفَقُبَح( ْت َقِرينٌَة َعَلى َغيِر الدَّ  .إَِذا َدلَّ
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لِيَمةُ  ا) :َكَما أنَّ بعَض الَكلَِماِت مِْثل ،السَّ ا) ،(َجِميعا ًَل ُيْمكُِن  ،َوغيِرَها ،(ُفَراَدى) ،(َمعا

ِهم َحيُثَما َوَرَدْت ألنََّها ًل ُتبيُِّن هيَئَة َغيرِ  :َأوْ  ،أْن َتُكوَن أحواًلا لألَْشَخاصِ 

ا) :َفِعنَْد َما َنُقوُل  ،ُتبيُِّن َكيِفَيَة َمِجيئِِهم :َبْل  ،األَْشَخاصِ  َنِجُد  ،ُفَراَدى :َأوْ  (جاَء الَقْوُم َمعا

ا)أنَّ َكلَِمَة  ق   (َمعا ِة َحال   َوًَل َعاَلَقةَ  ،ُتبيُِّن أنَُّهم َلْم يأُتوا بَِشْكل  ُمَتَفرِّ َلَها بَِحاِل الَقْوِم بأيَّ

 .(80) :ص .«مَِن األَْحَوالِ 

تِي َنَقْلنَاَها  :أُقوُل  ائَِعَة الَّ َعِجيٌب َأمُر الـُمَهنِْدِس َيْجَهُل هِذِه التَّأِصيالِت الِعلِميََّة الرَّ

ِة النَّْحوِ  ا إَِلى الـَمْعنَى ،مِْن َأئمَّ َوَكاَن َكالُمُهم َمنْطِِقيًّا للَغاَيِة  ،َفُكلُّ َما َقاُلوُه َكاَن َراِجعا

 َعْن إْدَراكَِها
ِّ
َأْدَرَكَها  :َأوْ  ،َولكِنَّ الَغْفَلَة مَِن الـُمَهنِْدِس بآَثاِرِهم َأْسَدَلْت ِسْرَباَل الَغي

ْه بِِمثِل تِْلَك َوإًِلَّ َلم َيتَ  ،َولكِنَّ التَّدلِيَس َوالتَّحِريَف َبَسَطا َجنَاَحُهَما لِيَِسيَر فِي َمِسيَرتِهِ  َفوَّ

 .الَكلَِماِت الـُمْسَتْهَجنَِة الـُمْسَتبَْشَعةِ 

تِي َجاَء بَِها َوَأْنَكَر َأْن َتُكوَن َأحواًلا  ا الَكالُم َعْن هِذِه الَكلَِماِت الَّ إِنَّ  :َفَاُقوُل  ،أمَّ

 ُقُصوُر تَ 
َ
تِي الـُمشكَِلَة َلَدى الـُمهنِدِس فِي ُمْعَظِم اعتَِراَضاتِِه ِهي ِرِه للَمَسائِِل الَّ ُصوُّ

ُم عنَها ا َلم َيْستَوِعْب َمبَْحَث  ،َيَتَكلَّ َوًَل  ،َكَما ُهَو فِي الَعَربِيَّةِ  (الَحالِ )َفِمْن ُهنَا أيضا

ِة النَّاسِ  َوَما  ،(َكيَْف )َتْصُلُح فِي َجَواِب  (الَحاُل )إِِذ  ،َفِهَمُه َكَما هَو فِي الَواقِِع ِعنَْد َعامَّ

ا (َجاُؤوا ُفَراَدى) :َقْوُلَك َداَم  َفاَل بأَس بِِه  ،(َكْيَف َجاُؤوا) :لَِجَواِب َمْن َسأَل  ،َصالِحا

 َتلِينُ  ًلَوًَل َأْدِري لَِماَذا هَذا التََّعنُُّت مَِن الَكاتِِب؟ َهْل ُيِريُد َأْن َينَاَل مِْن َقْدِر ُلَغة   ،َعْقالا 

ًَل ُيَضيُِّعَها َلـْمُز ًَلمِز؛ ألنََّها ُلَغُة كَِتاب  ُمَباَرك  َأْنَزَلُه َمْن ُأْمُرُه َوًَل ُيِهينَُها وَ  ،لَِغامِز اَقنَاُتهَ 

 .َبْيَن األََوامِِر َناِجز
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 :َواعتَِراَضاُ  اللُمَهنِْدِس الَخَيالِيَّ ُ  ،الَواُو الَحالِيَّ ُ 

ابِِق ُثمَّ َيْستَِمرُّ الـمهنِدُس َحتَّى َوَصَل إَِلى الَكاَلِم َعِن الَوا ِو الَحالِيَِّة َبْعَد الَكالِم السَّ

(الَواَو الَحالِيَّةَ )َكَما أنَّ الجمَلَة الَحاليََّة وَ » :َوَقاَل 
(1)

وغيَر ذلَِك مَِن الـُمصَطَلَحاِت  ،

 .َوالتَّسِمَياِت َيِجُب إَعاَدُة النََّظِر فِْيَها بَِشْكل  َكامِل  

 :َفإَِذا َأَخْذَنا الَبيَت التَّالِي

 [الَبِسيْطِ  ِمنَ ]

 َمَعلللل ُ  اَوالَعَصلللل إِلَّ  الَعبللللَد  َتشللللَترِ  ل

 

 يللللللللُد اكِ َمنَ  أَلَنجلللللللاس   الَعبيلللللللَد  إِنَّ  

 
 

 َواو الَحالَِية (الَعَصا)َفإِنَّ الَواَو َقْبَل َكلَِمِة 
َ
ِهي

(2)
 :َماَذا َنْعنِي بَِقْولِنَا :َونحُن نسأُل  ،

أنَّ 
(3)

 َحْرٌف )الَواَو  
َ
َر َلَها َحالِيٌَة؟ إِنَّ  (َوِهي حتَّى َوَلْو قاَل َبعُضُهم -هِذِه التَّسمَيَة ًَل ُمَبرِّ

  :َوًَل َمدُلوَل َلَها-بأنَّ الُجْمَلَة َبْعَدَها فِي َمَحلِّ نَْصب  َحاٌل 
 
 َوَهٌم لِتأِويل  َوهِمي

َ
َوِهي

 .(80) :ص .«يأتِي َبْعَدَها

 ،الُجمَلِة الَحالِيَِّة؛ ألنَّ َدًَلَلَتَها َظاِهَرٌة َبيِّنَةٌ  إنَّنَي ًَل أعِرُف َسَبباا َواقِِعيًّا إِلْنَكارِ  :أُقوُل 

ا رأيَت مِْثَل هَذا الَكالمِ  ،َباِرَزٌة َباِدَيةٌ  ْمَرِة الـُمعاِدَيِة؛ ألنََّك َلـمَّ ا ) :إًِلَّ لِهِذِه الزُّ َرَأْيُت َزْيدا

ا أنَّ  ،(َيْضَحُك  َفلَِماَذا  ،َفهَذا ُهَو ُمَراُد النَّحِويِّينَ  ،َحاُل َزْيد   (َيْضَحُك )فأنَت َتَتَخيَُّل َفْورا

اإِلْنَكاُر َيا َساَدُة؟



 َواُو الَحالَِيِة، َأِم: الَواُو الَحالَِيُة َيا ُمَهنِْدُس؟ (1)

ةا ُأْخَرى! (2)  .َمرَّ

( َيا ُمَهنِْدُس  (3) (، َأْم: )إِنَّ  ؟)أنَّ
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تِي َتُدلُّ َعَلى  ؛ ألنَّ استِْخَداَم الَواِو الَّ ا إِْنَكاُر الَواِو الَحالِيَِّة َفَليَْس ِسَوى َكاَلم  َفاِرغ  أمَّ

ا فِي َفِصيِح َكالِم الَعَرِب  ،الَحالِ  ا اسَتْخَدَمَها َوَجاَء بَِهاَوالُقرآُن ا ،َكثِيٌر ِجدًّ  ،لَكِريُم أيضا

 ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ } :َكَقْولِِه َتَعاَلى

 .(التوبة) { ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

َحاَل َأْعُينِِهم َتِفيُض ) :َيْعنِي ،الَواُو فِيَها َحالِيَةٌ  ،(ۋ ۋ ٴۇ ۈ) :َفَقْوُلهُ 

ْمِع َحَزناا  .(مَِن الدَّ

 .(الكهف) { ۀ .. ڳ ڳ  ڳ .. } :ىَوَقْولِِه َتَعالَ 

 {  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک  ک ک ڑ} :َوَقْولِِه َتَعاَلى
 .(األنفال)

ًلِت  ُجوُع إَلى الـُمَطوَّ ا فِي َفِصيِح الَكالِم ُيْمكُِن فِْيِه الرُّ للوُقوِف  ،َوَأمثَِلُتَها َكثِيَرٌة ِجدًّ

 .َعَلْيَها

َ ُتَعدُّ مِْن َجَمالِيَّاِت  ،َرِت الَكاَلَم بِاختَِصار  َبالِغ  َفَكَما َرَأْينَا أنَّ هِذِه الَواَو اختََص 
َوِهي

ْيَك مَِن التَّطِويلِ  ،الَعَربِيَّةِ  ا َيْحِمُل َمْعناى فِي الُجْمَلِة َوُينَجِّ ا َواِحدا َوًَل  ،حيُث َتَرى َحرفا

 .سَتَعانُ َأدِري لَِماَذا َيْكَرُهُه الـُمهنِدُس َوُيَحاوُل َحْذَفُه؟ َواهلُل الـمُ 

َتَها  :َوَبْعَد هذا َنُقوُل  تِي َيَرى ُقوَّ ِة الَّ َغِة اإِلنجلِيِزيَّ لَِماَذا ًَل َيْذَهُب أوزوُن إَِلى اللُّ

َحتَّى فِي  ،َنَعمْ  (لَِماَذا فِيَها ُشُذوٌذ َكثِْيَرٌة َحتَّى فِي الَحاِل؟) :َفَينْتِقَدَها وَيُقوَل  ،َوَعْقَلنََتَها

ى ِعنَْدُهم بـ ،وٌذ فِي اإلنجلِيِزيَّةِ الَحاِل ُتوَجُد ُشذُ   .!(Irregular Adverbs)َكَما ُيَسمَّ
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َة  (َمَع َكْونِه َمنْطِقيًّا َوَبيَّنَّاهُ )َهْب أنَّ هَذا َكاَن َغيَر َمنْطِِقي َفلَِماَذا َيْمَدُح اإِلْنِجلِيِزيَّ

ةِ َمَع أنََّها َتْحتَِوي عَ  ُرنِي َوَيِصُفَها بالَعْقَلنَِة َوالُقوَّ َلى َضْعف  َوافتَِقار  َشِدْيَدْيِن؟ َوَهَذا ُيَذكِّ

 :بَِقْوِل َمْن َقاَل 

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

للكُ  َ  نْ الللذَّ  ىنَللَج  يرِ ْيللغَ     نِ ُمللْذ  وْ َلللوَ    ُ لَّ

 

لللمَ  اَمللل   مُ ائِ َقلللل ابِللل يذِ الَّللل ُ  ْعلللبَ   ُ سَّ

 q 
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 ِفي اعِتَراِضِه َعَلى التَ ْمِييز ،َرد ٌّ َوِجيز

ةا ُأخـَرى إِْذ َيُقـوُل َعـِن التَّْميِْيـزِ  ُثمَّ  ُهـَو اسـٌم » :يأتِي أوزوُن لُِيثبَِت َجْهَلُه بالَعَربيَِّة َمـرَّ

َعـْن ُجْمَلـة  َسـابَِقة   :َأو ،(َتمييـٌز َملُفـو ٌ )َمنُصوٌب ُيـذَكُر إِلزاَلـِة اإِلهبَـاِم َعـِن اسـم  َقْبَلـُه 

 .(ُسـوَرُة ُيوسـَف ) [إِنِّي َرأيـُت َأَحـَد َعَشـَر َكْوَكباـا] :َلىَقوُلُه َتَعا :مَِثاٌل  (َتمييٌز َمْلُحو ٌ )

اِعرِ  .َتمييٌز َملُفو ٌ  :َكْوَكباا  :َوَكَذلَِك قوُل الشَّ

 [ِمَن الطَِّويلِ ]

هللا اهُ ايَ َسللَج  ىَضللُترْ  يالَّللذِ  اذَ  َوَمللنْ   ُكلُّ

 

 ايُِبللل ْ َمعَ  ُتَعلللدَّ  َأنْ  ً  ُنلللبْ  ءَ َمرْ لالللل ىَكَفللل 

 
 

؟ َوَمـاَذا ُتَميِّـُز؟  :ونحُن نسأُل  .مييٌز َمْلُحو ٌ تَ  (ُنبالا )َفإِنَّ  َما الـَمقُصوُد بَِكلَِمـِة َتْمييـز 

ــِذي َقْبَلَهــا َفَهــِل الــَمْعنَى  ْسـِم الَّ
ِ
ُيْعطـِـي تِْلــَك  (َتْمييــز)َوإَِذا َكانـْت ُتِزيــُل اإِلهبَــاَم َعــِن اًل

ِة؟ ًلَلَة َوَيُقوُم هبِذِه الـُمِهمَّ  الدَّ

ُر َلـَدْينَا ُمْعَطَيـاٌت ُمخَتلَِفـٌة ُنَميُِّزَهـا َعـْن َبْعِضـَها إنَّ التَّميِيزَ  ُق َوَيتِمُّ ِعنَْد َما َيَتَوفَّ  ،َيَتَحقَّ

سَم َعِن الِفْعِل فِـي َنـصِّ 
ِ
ـا َأْن  ،َأَدبـي (ُمْعَطَيـاٌت ُمْخَتلَِفـةٌ ) :َكأْن ُيْطَلَب مِنَّا َأْن ُنميَِّز اًل َأمَّ

 افتَِراِضيَّةا 
َيَها  ُنوِجَد َكلَِمات  ـةا  ،َفَهَذا َوهمٌ  (َتْمييز)َوُنَسمِّ َوالـَوهُم ًَل ُيعطِـي َقَواِعـَد ُلَغِويَّ

 .(81-80) :ص .«َسلِيَمةا 

إِنَّ َكالَم الـُمهنِدِس َواعتَِراَضُه َأمٌر َعِجيٌب َوًَل َأدِري َهْل ُهَو َلْم َيْفَهْم بحـَث  :أُقوُل 

ع :َأم ،التَّمييِز َأْصالا 
ِ
دِّ َواإِلْنَكـاِر بـأيِّ َوْجـه  َكـاَن؛ ألنَّ َمْعنَـى ُهـَو بَِصـَدِد اًل تِـَراِض َوالـرَّ

اِخَلـِة فِـي الَكـالمِ  ،التَّمييِز َبيٌِّن َباِرزٌ  َكَمـا َقـاَل ابـُن  ،إِْذ ُيميُِّز الـُمَميََّز َعْن َباقِي األُُمـوِر الدَّ



  

 
342 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى 

 
ْ
 َرةٌ كِـنَ  اْسمٌ  زِ ُمَميِّ ـالْ  َوَلفظُ  ،ض  عْ بَ  نْ مِ  َهاَبْعِض  سِ اأْلَْجنَا َتْخلِيُص  :زِ التَّْميِيْ  ىنَ عْ َومَ » :ِجنِّي

«رِ يْ ادِ قَ مَ ـالوَ  اأْلَْعَدادِ  دَ عْ بَ  َيْأتِي َما َوأْكثرُ  سِ اْلِجنْ  َتْبيِينُ  بِهِ  ُيَرادُ  ،مِ التَّا مِ اْلَكاَل  دَ عْ بَ  َيْأتِي
(1)

. 

تِي َذَكَرَها أوزوُن َعِمَل التَّْمييُز َعمَ  َميَّـَزُه  (َكْوَكباـا) :َلُه لــََّما َقـاَل َوفِي اآلَيِة الَكِريَمِة الَّ

ُد؛ ألنَّ  تِـي ُتَعـدَّ َغيـُر ُمميَّـز  َيْشـَمُل ُكـلَّ َشـيء  َيْصـُلُح  (َأَحـَد َعَشـرَ )َعْن َبـاقِي األَشـَياِء الَّ

ى هَذا الَعَددِ  ُخوِل فِي ُمَسمَّ َما َقاَل  ،للدُّ  .َميََّزُه َعِن الَباقِينَ  ،(َكْوَكباا) :َفلَّ

أُن بالنِّْسَبِة لـَوَكَذا ال ؛ ألنَّـُه َيْشـَتِرُك َمَعـُه َأشـياُء َكثِيـَرةٌ  ،(ُنْبالا )شَّ ـْعِريِّ  ،فِي الَبْيـِت الشِّ

ْفَعةِ  ،الـَمْجدِ )َكـ َولكِـنَّ التَّمييـَز ُهنَـا َأْخـَرَج بـاقِي  ،َوإَِلى آِخِر الكلَِمـاِت الَكثِيـَرة (..َوالرِّ

 .نهِ األَشَياِء َواقَتَصَر َعَلى َواِحد  بَِعيْ 

ُد فِـي َبَيـاِن التَّْميِيـزِ  ا َى تِ أْ َيـ َأنْ  :َفَمْعنَـاهُ » :َقاَل الــُمَبرِّ  :َك َقْوُلـ َوَذلِـَك  ،هِ ِعـَنوْ  َعـنْ  ُمَبيِّنـا

ــهَ رْ دِ  ُرونَ ْشــعِ  ىدِ نْــعِ )  (َوَثاَلُثــونَ  ،ُرونَ ْشــعِ  ىدِ نْــعِ ) :ُت ْلــقُ  امَّ ـَلــ (اباــوْ ثَ  َثاَلُثــونَ )وَ  ،(اما

ا ،َمْعُدود   لِّ كُ  ىلَ عَ  عُ قَ يَ  اُمْبهما  ادا دَ عَ  َت رْ كَ ذَ  ءَ الشَّ  َت فْ رَ عَ  (اما هَ رْ دِ ) :ُت لْ قُ  َفَلمَّ
ْ
 إَِلْيهِ  ىذِ الَّ  ي

ا ُت رْ كَ ذَ  بَِأنْ  ُت دْ َص قَ  «هِ رِ ائِ َس  ىلَ عَ  لُّ دُ يَ  مِنْهُ  َواِحدا
(2)

. 

 عُ ْفـرَ  هِ بِـ ادُ رَ مُ ـالـوَ  ،دٌ اِحـوَ  ،نَ يْ يِـبْ التَّ وَ  ،رَ يْ ِسـفْ التَّ وَ  ،زَ يْ يِ مْ التَّ  أنَّ  مْ لَ اعْ » :َوَقاَل ابُن َيِعيَش 

ـافْ لَ  رَ ْذكُ َتـ :وْ أَ  ،َخَبـر  بِ  بِـرَ ُتخْ  نْ أَ  وُ ْحـنَ  َك ذلِ وَ  ،اللَّْبسِ  وإزالةُ  ،امِ هَ بْ اإلِ  ـُوُج  ُل ِمـتَ حْ يَ  ظا  ،اوها

 اَل مَ تَ حْ مُ  دِ َح أَ  ىلَ عَ  صِّ بالنَّ  ادِ المرَ  ىلَ عَ  هُ فُتنبِّهُ  ،ايهَ فِ  المخاَطُب  دُ دَّ رَ تَ يَ فَ 
 ،ضِ رَ للَغـ ناايْ يِ بْ تَ  هِ تِ

ايْ يِ مْ تَ  يُسمِّ  َك ذلِ لِ وَ   .ارا يْ ِس فْ تَ وَ  زا



 .(63ص) اللَُّمعُ  (1)

 .(3/32الـُمقَتَضُب ) (2)
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ــبْ اإلِ  اوهــذَ  ــ امُ َه ــ ونُ يُك ــمْ ُج  يفِ ــمُ وَ  ة  َل ــمْ الجُ فَ  ،د  رَ ْف ــوْ قَ  ةُ َل ــ) :َك ُل ــزَ  اَب َط ــافْ نَ  دٌ ْي  ،(سا

اَعرَ  َب بَّ َص تَ )وَ  ا أَ قَّ فَ تَ )وَ  ،(قا  ةٌ نَدَ ْسـمُ  (يـدٌ زَ  اَب َطـ) :َك لِـوْ قَ  يفِـ ةَ َبـيْ الطِّ  نَّ أَ  ىرَ َتـ ًَل أَ  (َشْحما

 َش  ادُ المرَ وَ  ،هِ يْ لَ إِ 
ْ
 غيرِ وَ  ،هِ لِ َمنْزِ وَ  هِ َقْلبِ وَ  هِ انِ لَِس كَ  ،ةا رَ يْ ثِ كَ  اءَ يَ ْش أَ  َك ذلِ  ُل مِ تَ حْ يَ وَ  ،هِ ائِ يَ ْش أَ  نْ مِ  ءٌ ي

ــفَ التَّ وَ  ،ُب بُّ َصــالتَّ  َك لِ ذَ َكــوَ  ،َك ذلـِـ  َرىْجــمَ  َك لــذلِ  ْت رَ َجــفَ  ،ة  رَ ْيــثِ كَ  اءَ يَ ْشــأَ  نْ مِــ ونُ ُكــيَ  ،ؤُ قُّ

 َك لِ ذَ َكـ ،(س  نْ ِجـ) ة  رَ كِـنَ بِ  (نِ يْ رِ ْش العِ ) ةَ انَ بَ إِ  نَّ أَ  امَ كَ فَ  .ةا رَ يْ ثِ كَ  اءَ يَ ْش أَ  هِ الِ مَ تِ اْح  يفِ  (نَ يْ ِعْشرِ )

 .س  نْ جِ  ةِ رَ كِ نَ بِ  لِ مَ الجُ  هِ هذِ  ةُ انَ بَ إِ 

 (َسـْمناا انِ َمنَـوَ )وَ  ،(َزْيتاـا َرْطـٌل )وَ  ،(َخـالًّ  ودٌ اُقـرَ  يدِ عنْ )ِ :َك لِ وْ قَ  وُ حْ نَ فَ  ،دُ المفرَ  امَّ أَ وَ 

 ذِ إِ  ،ودِ اُقـالرَّ  عِ وْ َنـ انِ َيـبَ لِ  اَمـنَّ إِ وَ  ،ةِ لَ مْ الجُ  يفِ  ام  هَ بْ إِ  عِ فْ رَ لِ  يأِت  مْ لَ  اءِ شيَ األَ  هذهِ  يفِ  زُ يْ يِ مْ التَّ فَ 

  َدهُ ْح وَ  هِ يْ فِ  عَ قَ وَ  امُ هَ بْ اإلِ 
ِ
 ،َك لِـذَ  رِ ْيـغَ وَ  ،الَعَسـلِ وَ  الَخْمـرِ وَ  الَخلِّ كَ  ،ةا رَ يْ ثِ كَ  اءَ يَ ْش أَ  هِ الِ مَ تِ ْح ًل

ٌّ عِ وْ نَ  امَّ مِ 
 .الُحبِّ كَ  اءٌ ِوعَ  ودُ اقُ الرَّ وَ  ،ي

ــايْ زَ  ٌل ْطــرَ  يدِ نْــعِ ) :َك ُلــوْ قَ  َك ذلِ َكــوَ   (ُل ْطــالرَّ ) ذِ إِ  ،(لِ ْطــالرَّ ) امِ َهــبْ إلِ  هِ ْيــفِ  زُ ْيــيِ مْ التَّ  .(تا

ـوَ  لِ َسـالعَ وَ  ِت ْيـالزَّ كَ  ،اِت َمْوُزونَ ـالـ نَ مِـ ةا رَ ْيـثِ كَ  اءَ يَ ْشـأَ  ُل مِ تَ حْ يَ وَ  ،هِ بِ  َزنُ ُيوْ  ارٌ دَ قْ مِ   ،نِ مْ السَّ

 .ُح َص فْ أَ  ُح تْ الفَ وَ  ،ُس يَ قْ أَ  رُ ْس الكَ فَ  ،اِحهَ تْ فَ وَ  ،اءِ الرَّ  رِ ْس كَ بِ  َرْطٌل وَ  ،ِرْطٌل  :هِ يْ فِ  اُل قَ يُ وَ 

(انِ وَ نَ مَ ـال) َك لِ ذَ كَ وَ 
(1)

«ةِ لَ ثِ مْ األَ  اقِيبَ  َك كذلِ وَ  ،هِ بِ  نُ زَ وْ يُ  ارٌ دَ قْ مِ  وَ هُ وَ  ،(اَمنَ ) ةُ يَ نِ ثْ تَ  
(2)

. 



ا ) (1) عندي »تقوُل:  .كذلك نوُن التثنيِة، أنَت يف حذفَِها وإثباتِها مخيَّرٌ (: »2/338َوَقاَل أيضا

بعَد النُّوِن، ولَك حذُفها والخفُض، نحو: « َعسالا «، و«سمناا»، تنصُب «منواِن سمناا، ورطالِن عَسالا 

 .«َرْطاَل َعَسل  »وَ  ،«َمنََوا َسْمن  »

زُم، َفنَْحُو ُنوِن الَجْمِع فِي َنْحوِ  ا الالَّ ، النُّوُن فيِه ًَلِزَمٌة، «التِّْسِعْينَ »إَِلى « َثالثينَ »وَ  ،«ِعْشِرْينَ » وأم 

 .«زِ َوًَل َيُجوُز َحْذُف النُّوِن مِنُْه، َوإَِضاَفُتُه إَِلى الـُمَميِّ  .َوالتَّْميِْيُز َبْعَدَها َمنُْصوٌب 

ِل ) (2)  .(2/36َشْرُح الـُمَفصَّ



  

 
344 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى 

يَء الـَمقُصوَد َبْيَن آَخِريَن َكثِيِريَن ُيْمكِـُن َأْن َتـْدُخَل فِـي َفَعَلى هَذا َتبَ  يََّن أنَُّه ُيبيُِّن الشَّ

ــاَلمِ  ــهِ  ،الَك ــا ًَل بــأَس بِ ا ِعْلِميًّــا َدقِيقا ــوُن اصــطاِلُحُهم اصــطاِلحا َولكِــنَّ  ،َوبِــذلَِك َيُك

َوَصـاَر َخـابَِط  ،َوَراَب فِي َفْهِمـهِ  ،يَّتِهِ ُسوِء نِ  :َأوْ  ،الـُمهنِدَس َجاَر عَلْيِه بَِسَبِب ُسوِء َفْهِمهِ 

 .َواعَتَرَض َعَلْيِه مِْن َغْيِر َوْجه   ،َوَراكَِب ُعْشَوة   ،َلْيل  

 [ِمَن الَكاِملِ ]

 ُكميْ ِِللل اَقُ  ُمعَ لالللل اَوَأَنللل ىَجنَللل َغيلللري

 

نِ   َكللللللللَأنَّ مِ ُمَتنَدِّ لاللللللللل َسللللللللب اَب ُ  اَِ
(1)

 

 
 

ـا ) :َوعنـَد َمـا أُقـوُل َمـَثالا » :الِجنَاَيِة َوَيُقـوُل ُثمَّ َيْسَتِمرُّ الـُمَهنِْدُس فِي  اْشـَتَرْيُت دوَنما

ا ونَم َوأَزاَلْت عنَها اإِلهبَاَم؟ َولِماَذا ًَل َتُكـوُن َكلَِمـُة  (أرض)َفَهْل َكلَِمُة  (أْرضا َميََّزِت الدُّ

َ التَّمييز ألهنَا ُتبيُِّن َمَساَحَة األَْرِض الـُمشتََراِة مقدَّ  (دونم)
انِ ِهي ونم ًَل بالَفدَّ ؟ رة بالد   مَثالا

ا إليـِه؟ إِنََّهـا َحَرَكـُة  (اشَتَرْيُت ُدونَم أرض  ) :َوإَِذا ُقْلُت  َفلِماَذا ُيْصـبُِح التَّمييـُز ُمضـافا

ا ،َأَواِخِر الَكلَِماِت  ا َوَأَبدا َمُة َدوما
 الَحاكِ

َ
 .(80) :ص .«ِهي

ُه بَِسبَ  :أُقوُل  وَنمِ )ِب َكْوِن إِنَّ َنْقَض التَّمييِز ُكلَّ ـا بـاألَْرِض َوُتْفَهـُم األَْرُض  (الدُّ َخاصًّ

قِياٌس َعِجيٌب ًَل َيُقوُل بِِه إًلَّ َمْن ًَل َيْملُِك فِي الـَمعُقوِل َشـيئاا ُيِقـيُم بِـِه َكاَلَمـُه  ،بإِْطالقِهِ 

 َوَيِزُنُه بِِه؛ ألنَّ ِغنَى َواِحد  ًَل َيْغلُِب َحاَجَة األُُلوِف!



بَّاَبِة؛ ألنََّها ًَل ُتَعضُّ ِعَقاباا َوًَل ُتحْ  (1) اُد َعَلى هَذا الَبْيِت مِْن ِجَهِة استِْخَداِم َعضِّ السَّ َمُل اعَتَرَض النُّقَّ

 َعَلْيَها الَجِريَرُة، َواألَْجَمُل منُه َبْيُت النَّابَِغِة:

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

ْفَتنلللا َذْنلللَ  اْملللرٍِك َوَتَركَتللل ُ َلكَ   لَّ

 

 َكِذي الُعرِّ ُيْكَوى َغيُرُه َوهَو راتِ ُ  

 
 

ْطَر الثَّانِي َكثِيٌر منُهم فِي َأْشَعاِرِهم َن الشَّ َعَراُء مِِن استْخَدامِِه، َوَضمَّ  .َوَبْعَدُه َأْكَثَر الشُّ
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ا إتَيا ُة النَّْحِو َوبيَّنُوهُ أمَّ مَّ
ا َفَقْد َذَكَرُه َأئِ َوإنََّما  ،َفال ُمشكَِلَة فِي ذلَِك  ،ُن الـُمَميِِّز َمجُرورا

 َمعُلـومٌ  ُهـوَ  َكَمـا ،(َوُنوِن الـُمَثنَّى َوالَجْمـعِ )َوْجُه َمِجيئِِه مِْن َغيِر إَِضاَفة  لوُجوِد التَّنويِن 

 فـاَل  التَّنـوينَ  َأَزْلـَت  َوإَِذا ،َيْجَتِمَعـانِ  ًَل  َواإِلَضـاَفةَ  ينَ التَّنوِ  أنَّ  اةِ حَ النُّ  عِ يْ مِ َج  نْدَ عِ  دٌ رِ طَّ مُ وَ 

  بأنْ  بأَس 
َ
ا يأتِي ِد فِْيَهـا ،إليهِ  ُمَضافا ِع فِـي الِعَبـاَرِة َوالتََّعـدُّ َوهـَذا  ،َوهَذا ُيْحَمُل َعَلـى التَّنَـوُّ

 .َليَس بُِمنَْكر  ِعنَْد الُعَقاَلءِ 

 وَّ نَ مُ  كلُّ  َوَكَذلَِك » :اِء الُعْكَبِريُّ َقاَل أُبو الَبقَ 
 ودٌ اُقـرَ  َهـَذا) :َكَقْولِـَك  يِّز  مَ مُ  إَِلى رُ ْفَتقِ يَ  ن 

َضاَفةَ  ْمنَعُ يَ  التَّنِْوينَ  ألنَّ  (الًّ َخ   ونَ ُكـيَ  َأنْ  َل َمـاْحتَ  (ب  َهـذَ  َرْطُل ) :َت لْ َفقُ  َت فْ َض أَ  نْ إِ فَ  ،اإْلِ

مِ ) بَِمْعنى  َمْوُضوَعةُ ـْالـ نَّهـاألَ  (مِنْ ) بَِمْعنى ًلَّ إِ  نْ كُ تَ  مْ لَ  َت بْ َص نَ  اذَ إِ وَ  (مِنْ ) َوبَِمْعنى (الالَّ

النُّونُ  َوَكَذلَِك  ،نِ يْ يِ بْ للتَّ 
(1)

«(انِ زَ يْ فِ قَ وَ  ،انِ وَ نَ مَ ) :فِي 
(2)

. 

 
ُّ
يوطِي ونُ  :َأوِ  ،التَّنْـِوينُ  َف ذِ ُحـ إِنْ  إَِلْيـهِ  هُ َلـبْ قَ  َمـا بِإَِضـاَفةِ  زُ التَّْميِْيـ رُّ جَ يُ وَ » :َقاَل السُّ  النُـّ

ءٌ  ُف ذَ ْحـيُ  َوًَل  ،(ن  سـمْ  اوَ نَـمَ وَ  شعير   وإردُب  ،َزْيت   َرْطُل ) :َنْحوُ 
ْ
 :َأوِ  ،التَّنْـِوينِ  غيـرُ  َشـي

اسِ  َأْشـَجعُ  زيـد) :َنْحـوُ  ،هُ َقاَمـمَ  التَّْميِيـز لِقَيامِ  َصالٌح  إَِلْيهِ  ُمَضاٌف  إًِلَّ  النُّونُ   ،(الا ُجـرَ  النَـّ

 ) :َنْحوَ  لَذلِك يصلْح  لم َفإِنْ  ،(رجل   َأْشَجعُ ) :َفُيَقاُل 
ِ
 لم ،(الا ُج رَ  هُ حَ يْ وَ )وَ  (الا ُج رَ  هُ رُّ دَ  هلل

 .(ل  ُج رَ  َوْيَح ) َوًَل  (ل  ُج رَ  رُّ دَ ) :َلهُ  ُيَقاُل  َفاَل  ،اْلَحذُف  زِ جُ يَ 

تِـي اآْلًَلُت  هبَا ُأِريدَ  إِذا يرُ ادِ قَ مَ ـالوَ   :َنْحـو اهَ تُ افَ إَضـ إًِلَّ  جـوزُ يَ  ًَل  ،التَّْقـِديرُ  هبَـا َيقـعُ  الَّ

 ،نُ مْ السَّ  امَ هِ بِ  نُ زَ ُيوْ  اللَّذينِ  نِ يْ لَ طْ الرَّ  :ُيِريدُ  ،(ب  وْ ثَ  اعُ رَ ذِ وَ  ،ر  بُ  زُ يْ فِ وقَ  ،ن  سمْ  وانَ مَ  ِعنِْدي)

ِذي اَل المكيَ وَ  تِي ةَ اآللَ وَ  ،رُّ اْلبُ  بِهِ  ُيَكاُل  الَّ ْوعِ  َهـَذا َوإَِضـاَفةُ  ،الثَّـْوُب  َهـابِ  عُ رَ ذْ يُ  الَّ  ىَلـعَ  النَـّ



 .َن اإِلَضاَفةِ ُهَو َكالتَّنويِن ًَل ُيْجَمُع بينَُه َوَبيْ  َيْعنِا: (1)

َباُب ) (2)  .(1/298اللُّ
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مِ ) ىنَ عْ مَ  «(نْ مِ ) ىنَ عْ مَ  ىلَ عَ  ًَل  (الالَّ
(1)

. 

َفَقا  ،َوالتَّمييُز َعَمُلُه الَبَيانُ  ،(مِنْ )َفاإِلَضاَفُة ُهنَا إَِضاَفٌة َبَيانِيٌَّة؛ ألنََّها بَِمْعنَى  َوَما َداَما اتَّ

 اِة َوَيظلُِمُهم؟َفَما ُمشكَِلُة الـُمَهنِْدِس َولَِماَذا َيْعَتِرُض َعَلى النُّحَ  ،فِي الـَمْعنَى

 َضْرٌب مَِن الُجنُوِن؛ ألنَّنَا َنَرى الِخالَف فِي 
َ
ا َحرُبُه َعَلى الَحَرَكاِت اإِلعَرابِيَِّة َفِهي أمَّ

ْكَلْيِن َوكَِتاَبتِِهَما وَرَتاِن ُمخَتلَِفَتانِ  ،قَِراَءِة الشَّ ـا) :فالصُّ ا أرضا اشـَتَريُت ) ،(اشَتَرْيُت ُدونما

  وَما .(ُدوَنَم َأرض  
ِّ
َداَما ُمْخَتلَِفْيِن َفاَل بـأَس بـاختالِف اإِلْعـَراِب فِـي الِقيـاِس الــَمنْطِِقي

ــاسِ  ــَد النَّ ــٌف  ،ِعنْ ـــُمَهنِدِس ُمخَتلِ ــَد ال ـــِمعَياَر ِعنْ ــنَّ ال
ــُل  ،ولكِ ــَو الَعْق ــَواُه َفُه ــا َه ــلُّ َم َفُك

ُر َوالتََّقوْ   ُقُع!َوالـَمنطُِق َوَما ِسَواُه َفُهَو الُجُموُد َوالتََّحجُّ

أنَّ الُعَلَمـاَء َذَكـُروا مِـَن الــُمميِِّز َمـا  -الَقاِرُئ الَحبِيُب َوالَقاِرَئـُة الَكِريَمـةُ -َوًَل َتنَْس 

ا نَا َعليهِ  ،َيُكوُن َمْجُرورا  أوزوُن َوَيُدلَّ
َ
دُ  ،َوَلْم ُيْغِفُلوا ذلَِك حتَّى يأتِي  َواْعَلـمْ » :َقاَل الــُمَبرِّ

ـفْ َخ  ونُ يكُ  امَ  زِ التَّْميِي نَ مِ  َأنَّ  «..َلـَك  هُ رُ ُكـذْ أَ  ىنـاعْ مَ  ىَلـعَ  ونُ ُكـيَ  َوَلكِـنْ  اضا
 (2)

ُثـمَّ َيـْذُكُر  .

ا اِج  .أنَواعا رَّ َذَكَرُه َوبيَّنَهُ  َوَكَذا ابُن السَّ
(3)

ُجوُع إَلى  . واآلَخُروَن َغيُرُهَما بيَّنُوُه ُيمكِنُُكُم الرُّ

 .َكالمِِهم

َك َنَرى أنَّ التَّمييَز َيَتَخبَُّط َمَع الَحـاِل َوالــَمفُعوِل بِـِه كذلِ » :ُثمَّ اعَتَرَض أوزوُن َقائاِلا 

 .«َفـإِنَّ التَّمييـَز َوالــُمميََّز َيَتـَداَخاَلِن َمـَع َبعِضـِهَما (أَنا َأْثَقُل مِنَْك كيُلو َوْزناـا) :فِي َقْولِنَا

 .(80) :ص



 .(2/338َهْمُع الَهَوامِِع ) (1)

 .(38-3/37الـُمقَتَضُب ) (2)

 .(1/311األُُصوُل فِي النَّْحِو ) (3)
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بيَن هِذِه الـُمْصَطَلَحاِت؛ ألنَّ الَحاَل ُتبيُِّن ًَل َيُقوُل هَذا الَكاَلَم إًِلَّ َمْن ًَل ُيميُِّز  :أُقوُل 

َوالـَمفُعوُل بِِه َوَقَع َعَلْيِه فِْعُل الَفاِعِل َحِقيَقةا َوَلـيَس التَّمييـُز  ،الَهْيَئَة َوَلْيَس التَّمييُز َهكَذا

إًِلَّ َمْن ًَل َيْعِرُف َشيئاا  َوفِي هَذا الـِمَثاِل ًَل ُيَخلُِّط بيَن تِْلَك الـُمْصَطَلَحاِت الثَّالَثةِ  ،َهَكذا

  .َعِن النَّْحوِ 

عتَِراِض َقائاِلا َوَجانِياا
ِ
يَّةا ِشـَواءا ) :َوإَِذا ُقْلنَا» :ُثمَّ اسَتَمرَّ فِي اًل

َفلَِمـاَذا ًَل  (أعَطْيُت ُأوقِ

َوَقـَع َعليَهـا فِْعـُل  َمفُعـوًلا بِـِه َثانِياـا حيـُث  :َأوْ  ،ِصـَفةا  :َأوْ  ،َمـَثالا  (ُأوقيَّـةا )َتُكوُن َبَدًلا مِْن 

َغِة َوًَل ُتَمثُِّل َرأَينَا)الَعَطاِء؟  فتَِراَضاُت مِْن َمْدَرَسِة أهِل اللُّ
ِ
 .(اًل

ى بـالتَّمييِز َوإَِلـى َمَفـاِهيَم ًَل   إَلى إَِعـاَدِة النََّظـِر فِـي َمـا ُيَسـمَّ
ُكلُّ ذلَِك َيْجَعُلنَا بِحاَجة 

ــا ــْبَس فِْيَه ـــَمنْطِ  ،َل ــا ال ســتِْعَماِل َواِضــَحَة َيْحُكُمَه
ِ
ــيَطَة اًل ــُل َفُتْصــبَِح َبِس ــا الَعْق ُق َوَيْقَبُلَه

ًلَلةِ   .(81) :ص .«الدَّ

يِء الَواِحدِ  ِ :أُقوُل  ُجُل أنَّ الَبَدَل َوالـُمْبَدَل مِنُه َكالشَّ َلْم َيَتَخـبَّْط فِـي هـَذا  ،إَذا َفِهَم الرَّ

يِر؛ ألنَّ مَِثاَل  كِّ ا َيْشَتِرُك فِْيِه أشياُء  الـِمَثاِل َتَخبَُّط السِّ الَبَدِل َبيٌِّن َوليَس فِْيِه َما َيُكوُن ُمْبَهما

ا َيُقـوُل فِـي  ،َكثِيرُوَن َكَما ُهَو فِي التَّمييزِ  َومِـْن  ،ُهـَو َبـَدٌل  (ِشـَواء)َوًَل َأُظنُّ َطالِباـا ُمْبَتـِدئا

لُّ َواِحد  مِنُْهَما َمَكاَن اآلَخِر َصَلَح الَكـاَلُم َوْجه  آَخَر أنَّ الَبَدَل َوالـُمْبَدَل مِنُْه إَِذا ُوِضَع كُ 

ـٌد ) :َفَمـَثالا َلـْو ُقْلـَت  ،َوليَس التَّمييُز َهكـَذا ُّ ُمَحمَّ
ُيمكِنُـَك َأْن  ،(َقـاَل النَّبِـي

 ) :َتُقوَل 
ُّ
ٌد النَّبِي ِذي َذَكَرُه أوزونُ  ،(َقاَل ُمَحمَّ  .بِِخالِف الـِمَثاِل الَّ

ا اختاِلُطُه با ـْن َكـاَن َأْعَشـى فِـي ُعُلـوِم الَعَربِيَّـِة؛ ألنَّـُه ًَل أمَّ ـَفِة َفـاَل َيْصـُدُر إًِلَّ َعمَّ لصِّ

يَّـةِ )ِصـَفةا لــ (شَواء)ُيْمكُِن َأْن َتُكوَن 
بـُع كاَِلُهَمـا ًَل َيْسـَمَحاِن  (األُوقِ ا َوالَعْقـُل َوالطَّ َأَبـدا

ْوُق ُينَافَِراِن ذلَِك  ،بذلَِك  لِيَقُة َوالذَّ ا َوالسَّ  .أيضا
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؛ ألنَّ الُجْمَلـَة ُتْشـِعُر بأنَّـَك  ْكِل َفاَل ُيْمكِـُن بَِحـال  ا أْن َيُكوَن َمْفُعوًلا َثانِياا بِهَذا الشَّ أمَّ

يَّةَ )َأْعَطْيَت 
يَّةُ )َفَهْل ُيْعَطى  ،(شَواءا ) (األُوقِ

ؤاُل َلُكْم َيا َساَدةُ  (األُوقِ  .َشْيئاا؟ َوالسُّ

ا َقاباِلا  (ْيُت ُأقيََّة شَواء  َأْعطَ ) :َولكِْن َلْو ُقْلَت  َفُهَو َصالٌِح َوًَل بأَس بِه إِْن َنَوْيَت َشخصا

 .للَعَطاءِ 

ُجُل فِيَمـا ًَل ُيْحِسـنُُه َوًَل   الَقاِرَئُة! أَرأيُتم كيَف َيُخوُض هَذا الرَّ
ُ
أِخي الَقاِرُئ َوأختِي

لِـيَن َوُخـَزْعَباَلِت الــَماِضْينَ َوُكلُّ َما َيُقوُلُه ُيْشـبُِه ُخَراَفـا ،َيْعِرُف منُه َشيئاا وَمـَع  ،ِت األُوَّ

ــزِ  ــِز َوالَغْم ْم ــِز َواللَّ ــرُك َفْصــالا ُدوَن الَهْم ــِة  ،هــَذا ًَل َيْت ــدُعو للَعْقَلنَ ــْفَحة  َي ــلِّ َص ــي ُك َوفِ

ـا ،َوالتََّمنُطِق َولكِنَُّه َبِعيٌد ُكلَّ الُبْعِد َعنُْهَما ى بِـهِ  َكالَعاِدِم لَِشيء  حيُث يـذُكُرُه دوما  ،َوَيَتَغنـ 

جيِن بِالُحِريَّةِ  ،ألنَُّه َيَتَمنَّاُه َوُمْغَرٌم بُِحبِِّه َوَلكنَُّه ًَل َيْملُِكهُ   .َكَتَغنِّي السَّ

ًلا َقْبـَل َأْن َيـتَِّهَم ُعُقـوَل أُلـوِف  َفأرُجو َبْعَد هـَذا الَبَيـاِن َأْن َيـتَِّهَم الــُمهنِدُس َنْفَسـُه َأوَّ

ِقي َفَحاِت بِِمْثِل هِذِه الُخَزْعَباَلِت بالتََّجنِّي  ،نَ ُعَلَماَء ُمَحقِّ َوَأْن ًَل َيْسُهَل َعليِه َتسِويُد الصَّ

 .َواهلُل الـُمْسَتَعانُ  ،َعَلى الَعَمالَِقِة األَْفَذاذِ 

ستِْثنَاِء َوُيَغالُِط َنْفَسُه فِْيهِ 
ِ
ُق إَِلى َموُضوِع اًل ا َذا َوَلـم َينَْتقـ ،ُثمَّ َبعَد ذلَِك َيَتَطرَّ ِد انتَِقـادا

َوَبْعَد ذلَِك َيِصـُل إَِلـى َمْبَحـِث الــَمْجُروَراِت َوَيْجنِـي  ،بال  َحتَّى َنْشَتِغَل بِِه َوَنِقَف َعَلْيهِ 

ا فِي َثاَلِث َصَفَحات   ا فِـي َحـقِّ  ،ِجنَاَيَتُه ُهنَا أيضا َوًَل َيِزيُد َشيئاا َغيَر َتْكَراِر َما َجَرَم َسـابِقا

َوُكلُّ َما َقاَلـُه َيـُدوُر َحـْوَل هـَذا الــَمْقِصِد َوأَشـاَر  ،ْعَرابِيَِّة َوَعَدِم َضُروَرتَِهاالَحَرَكاِت اإلِ 

وهَذا الَكالُم َضـْرٌب مِـَن الُجنُـوِن َوَسـَتِقُفوَن  ،إَلى أنَّنَا ًَل َنْحَتاُج إَلى الَجارِّ َوالـَمْجُرورِ 

ُق  ،ُروَرَة الَحَرَكاِت اإِلعرابِيَّةِ ِعنَْد َما َذَكْرَنا َض  َعَلى َنْقِضِه َوَنْفِضهِ   .َواهلُل َتَعاَلى ُهَو الـُمَوفِّ

q 
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 َوَقَع الـُمَهْنِدُس ِفي

 لـمَ ا َتَكلَ َم َعِن الُحُروف ،الُحُتوف

ُر َما َبَدَأ بِِه مِْن َجْور  َوِجنَاَية    َوُيَكرِّ
بَِجْهل   ،ُثمَّ يأتِي َصاِحُب الكَِتاِب إَِلى َبْحث  َجِديد 

اهُ  ،ِعَماَيــة  وَ  ُم َعــِن الُحــُروِف بَِفْصــل  ُمســَتِقل  َوَســمَّ َفــاْنَحَرَف َعــِن  ،(األََدَواِت ) :َوَيــَتَكلَّ

ِرْيِق َوَماْل  ـا ِعنْـَد أْهـِل  :األََدَوات» :َفَأْجَرَم حيُث َقاْل  ،الطَّ ى أحُرفا َسَبَق ورأينَا أنََّها ُتَسـمَّ

َهاَوَسنَْبَحُث فِي َبْعِضَها َنظَ  .اللَُّغةِ  ا لُِصُعوَبِة َبْحثَِها ُكلِّ  .را

ـا :الَهْمَزةُ  َ إِمَّ
َداِء  -2 .اسـتِفَهامِيَّةٌ  -1 :َنْسَتعِرُضَها بَِشْكل  ُمخَتَصر  َفِهـي َحَسـَب - للنِـّ

 .(91) :ص .«-َتْصنِْيِفِهم

ـُلُه َحَسـَب  :أُقوُل  َتابِـِه َشـيئاا َوُيؤصِّ
ِل كِ َخَيالِـِه  َعِجيٌب أمـُر الــُمَهنِْدِس َيكُتـُب فِـي أوَّ

ابَِق َليَس َلهُ  ،َوَطْيِفهِ  َتابِِه َكأنَّ الَكالَم السَّ
 :أليَس أوزوُن َجاَء َوَقاَل  ،ُثمَّ ُينَاقُِضُه فِي آِخِر كِ

ُخوِل فِي التََّفاِصيِل بأنَّ ُمْصَطَلَح الَحـْرِف » َب قْبَل الدُّ َوُهـَو عنـَدُهم )ُهنَا َعَلْينَا أْن نصوِّ

ا (معنَاَها إًلَّ إَذا اقَتَرَنْت بَِغيِرَها َكلَِمٌة ًَل َيْظَهرُ   َحْتما
 (َعنْ )فَمَثالا  .َيِجُب أْن ُيسَتْبَدَل بأَداة 

ا ـا َواِحـدا َفٌة مِْن حرَفْيِن َوليَسـْت َحرفا َفـٌة مِـْن َثاَلَثـِة أحـُرف   (إَلـى)وَ  ،مؤلَّ  .َوهكـَذا ،ُمؤلَّ

ح هَذا النَّْوُع بالَقْوِل وعليِه يِجُب  ا َعِن  (َداةأَ )أْن ُيَصحَّ ْ َيـتِمَّ  (الَحْرِف )ِعَوضا
وذلَِك َكـي

الِّ َوالـَمدُلولِ   .(25) :ص .«التَّطاُبُق بيَن الدَّ

لَِمـاَذا  :َواآلَن َيِحقُّ للَقاِرِئ الَكِريِم َوأبنَاِء الَعَربِيَِّة َوَأْنَصـاِرَها َأْن َيسـأُلوا الــمهنِدَس 

َوَيْدُخُل فِي )َمَع َأنََّها َحْرٌف َواِحٌد  ،منَها اْسَم الَحْرِف  َتْذُكُر الَهْمَزَة فِي األََدَواِت َوُتِزيُل 

 ؟(َشْرطَِك للُحُروِف 
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ستِْفَهام ،َتحِقيُ  الَك مِ 
ِ
ا َبَياِن َمْعنَى ال

ِِ: 

َأُيِحـبُّ ] :َعَلى الِفْعِل َكَما فِي َقولِِه تَعـاَلى (أ)َتدخُل الَهمَزُة » :َقاَل صاِحُب الِجناَيةِ 

 .(ُسوَرُة الُحُجَراِت ) [ْن َيأُكَل َلْحَم َأِخْيِه َمْيتااَأَحُدُكم أَ 

ْسِم َكَما فِي َقْولِِه َتَعاَلى :َأوْ 
ِ
ُسـوَرُة ) [َأَأْنُتْم َتخُلوُقوَنـُه َأْم َنْحـُن الَخـالُِقونَ ] :َعَلى اًل

 .(الَواقَِعةِ 

ـابَِقتَيِْن ًَل  سـتِْفَهاَم؛  َونحُن نََرى أنَّ الَهمَزَة فِي كِْلتَا اآلَيَتـيِْن السَّ
ِ
ًَل  --ألنَّ اهلَل ُتِفيـُد اًل

ِة أحَوالِِهم َوإَِجاَباتِِهم  ُتِفيـُد اإِلْنَكـارَ -َيْسَأُل ِعَباَدُه َفُهَو َعالٌِم بَِطبِيَعِة ِعَباِدِه َوبَِكافَّ
َ
 .«َوِهي

 .(92-91) :ص

َوغيِرَهــا فِيَمــا َتَقــُع هــَذا  إنَّ إِْنَكــاَر اســتِْفهامِيَِّة الَهْمــَزِة فـِـي مِْثــِل هــِذِه اآلَيــاِت  :أُقــوُل 

لِيلِ  ــُن َأْن ُيَقــاَل  ،َوًَل َطــَرٌف مِــَن التَّأويــلِ  ،الـــَموقَِع ًَل ُيَســانُِدُه َوْجــٌه مِــَن الــدَّ إِنَّ  :َوُيْمكِ

ستِْفَهاَم َعَلى َحِقيَقتِهِ 
ِ
ُل ُهـَو األَظْ  ،َكَما ُيمكُِن َأْن ُيَقاَل ُهَو استِْفَهاٌم لإلِْنَكارِ  ،اًل َهـُر َواألَوَّ

ةِ  ،َواألَْجَمُل إِْن ُفِهَم َعَلى َحِقيَقتِِه َوَماِهَيتِهِ  مَّ
 .َكَما سيأتِي َبَياُنُه مِْن َكالِم األَئِ

 بالَعَربِيَّـِة َوًَل يأتِْيـهِ 
ستِْفَهامِيَِّة َلَها َأمٌر ًَل َيُقوُلـُه َمـْن لـُه أدَنـى َمْعِرَفـة 

ِ
 ،ولكِْن إِنَكاُر اًل

ا َشـَرَح َوَصاِحُب الِجنَاَيِة أيضا  ِل َكالمِِه ُثمَّ َلـمَّ ا َلم ُيْمكِنُْه َردُّ استِْفَهامِيَّتَِها َفَأْنَكَرَها فِي َأوَّ

ستِْفَهاِم اإِلْنَكـاِريِّ  ،الـَمْعنَى
ِ
ـا بِنَْفـي  ،َأْسنََدُه إَِلى َباِب اًل ُم َعالِما َوُهـَو َمـا َيُكـوُن الــُمَتَكلِّ

 
ِ
ِزَيـاَدةا فِـي الوُقـوِع َعَلـى َمَسـامِِع  ،ستِْفَهاِم َوُيِريُد بِـِه الَخَبـرَ األَْمِر َوُيْلِقي ِخَطاَبُه َعَلى اًل

ى اْستِْفَهاَم اإِلْنَكاِر! ،الـُمَخاَطبِينَ   َوهَذا َما ُيَسمَّ
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ــا  ــٌغ إِْن َعَرْفنَ ــاِت َفَقــْد َيُجــوُز َوُهــَو َبلِي ــِل هــِذِه اآلَي ــُه َعَلــى الَحِقيَقــِة فِــي مِْث ــا َحْمُل أمَّ

ستِْفَهامَ 
ِ
َغةِ  اًل  َوَقاَم َلُه  ،َولكِنَّ الـُمهنِدَس اْقَشَعرَّ مِنُْه ِجْلُدهُ  ،َعَلى َوْجِهِه َوُمَراِد َواِضِع اللُّ

 

ْستِْفَهامِ 
ِ
ا َوَأَشـاَر إَِلْيـِه  ،َشْعُر َرْأِسِه َوَأْنِفِه َجْهالا بَِحِقْيَقِة َمْعنَى اًل َوَبَياُن هَذا َأمٌر ُمِهـمٌّ ِجـدًّ

ـْيُخ َبَهــاُء ا ُّ فـِـي َشـْرِحِه َعَلــى التَّْلِخــيصِ الشَّ
ــْبكِي ْيِن السُّ لتَِبــاْس  ،لــدِّ

ِ
َعــْن َفْهــِم  ،َوَأَزاَل اًل

لتَِمـــاسِ ْ ،النَّـــاسِ ْ
ِ
ســـتِْفَهاَم » :َفَقـــاَل َبْعـــَد اًل

ِ
 مِ ْهـــفَ  ُب َلـــطَ  نْ كِـــلَ وَ  ،مِ ْهـــالفَ  طلـــُب إنَّ اًل

 د  يْ زَ  امَ يَ قِ  مُ لَ عْ يَ  نْ مَ  :اَل قَ  اذَ إِ فَ  .انَ كَ  نْ مَ  انا ئِ اكَ  مُ هَ فْ يَ  نْ مَ ـلِ  م  هْ فَ  وعِ قُ وُ  ُب لَ طَ  :وْ أَ  ،مِ هِ فْ تَ ْس مُ ـال

 ِب اطَ خَ مُ ـالـ نَ مِـ َب َلـطَ  دْ َقـفَ  (؟دٌ ْيـزَ  امَ َقـ ْل هَ ) :هُ امَ يَ قِ  مُ لَ عْ يَ  ًَل  يذِ الَّ  ر  كْ بَ  رِ وْ ُض حُ بِ  ور  مْ عَ لِ 

  رِ وْ دُ ُصـ ىفـِـ عَ دْ بـِـ اَل َفـ ،اهــذَ  رَ رَّ َقــتَ  اذَ إِ  ،ر  ْكـبَ  مَ ْهــفَ  :ينـِـعْ أَ  ،مَ ْهـالفَ 
ِ
ــمِ  امِ هَ فْ تِ ْســاًل  مُ َلــعْ يَ  نْ مَّ

(سلمت) اذَ إِ وَ  ،هُ نْ عَ  مَ هَ فْ تَ ْس مُ ـال
(1)

 نَّ أَ  َك َلـ رَ َهـظَ وَ  ،ةٌ رَ ْيـثِ كَ  كٌ وْ كُ ُشـ َك نْـعَ  ْت اَح زَ انْ  ،َك لِ ذَ  

 
ِ
 رِ ْيـغَ  ىلَ إِ  اوفا رُ ْص مَ  اهَ يْ فِ  مِ هْ الفَ  ُب لَ طَ  ونَ يكُ  أنْ  عَ انِ مَ  ًَل  ،رآنِ القُ  يفِ  ةَ دَ ارِ الوَ  اِت امَ هَ فْ تِ ْس اًل

ـعَ تَ  ىلَ إِ  ةَ اَج َح  اَل فَ  ،هُ نْ عَ  مِ هَ فْ تَ ْس مُ ـال  أنَّ  َك َلـ ىَلـجَ انْ  اهبـذَ وَ  ،نَ يْ رِ سِّ فَ مُ ـالـ نَ مِـ ر  ْيـثِ كَ  اِت فَ سُّ

 
ِ
ــرِ قْ التَّ  امَ هَ فْ تِ ْســاًل ــ اهــذَ بِ  يَّ رِ ْي ــيْ قِ َح  ىنَ عْ مَ ـال ــوْ قَ  نَّ أَ وَ  ،ةٌ َق ــتَ  هُ َل ــَت ] :ىالَ َع ــَت  َأَأْن ــاسِ  ُقْل  لِلنَّ

 ابا يْ ذِ ْكــتَ  ،مِ يْ ظـِـالعَ  دِ هَ ْش مَ ـالـ َك ذلـِـ يفـِـ َك ذلِ بِـ رَّ ِقــيُ  نْ أَ  هِ بـِـ ُطلِـَب  هُ نَّــإِ فَ  ،ةٌ َقــيْ قِ َح  [اتَِّخـُذونِي

 هِ لِـوْ قَ  يفِـ هِ بِـ دَ ْعـالوَ  انَ مْ دَّ َقـ اَمـ اهـذَ وَ  ،َك لِـذَ  ْل ُقـيَ  مْ َلـ هُ أنَّـ مْ هِ مِ هْ فَ لِ  الا يْ ِص حْ تَ وَ  ،ىارَ َص للنَّ 

[َتْذَهُبونَ  َفَأْينَ ] :ىالَ عَ تَ 
(2)

. 

 أنْ  هُ نْـمِ  َطَلـَب  :ونَ ُكـيَ  أنْ  مُ زَ ْلـيَ فَ  ،رَ رَّ َقـتَ  امَ كَ  ،ةَ زَ مْ الهَ  يلِ يَ  امَ  هوَ  بهِ  رُ المقرَّ  :َت لقُ  فإنْ 

 مْ َلـ هُ أنَّـ عُ اقِـالوَ وَ  ،عِ اقِ الوَ بِـ رَّ ِقـيُ  أنْ  هُ نْـمِ  َطَلـَب  :ْل َبـ ،ْب َلـطْ يُ  مْ َلـ اوهذَ  ،َك ذلِ  قاَل  هُ نَّ أَ بِ  رَّ قِ يُ 



اخِ  (1)  .ُيْمكُِن أنَّ التَّاَء مَِن النُّسَّ

 .، َوَيِزيُد فِْيِه تِْبَيانااأَشاَر ُهنَاَك أنَُّه َسُيبيُِّن الـَمْسأَلَة َوَهَو َبيَّنََها ُهنَا (2)
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 إنَّ  :مْ هُ لَ وْ َقــ اهــذَ  يافِ نَــيُ  ًَل وَ  ،عِ اقِــالوَ  رِ مْ األَ بـِـ رَّ ِقــيُ  أنْ  هُ نْــمِ  ُب ولُ طْ مَ ـالــ :لِ َبــ :ُت ْلــقُ  .!ْل ُقــيَ 

 يَ  امَ  وَ هُ  هِ بِ  رَ رَّ قَ مُ ـال
 َأَأْنـَت ] :هُ يرُ دِ ْقـتَ وَ  ،ُل اِعـالفَ  وَ ُهـ هِ بِ  رَ رَّ قَ مُ ـال أنَّ  ادَ رَ مُ ـال نَّ إِ فَ  ،ةَ زَ مْ الهَ  يلِ

 :مْ هِ لِ وْ َقـ ىنَـعْ مَ  اوهـذَ  ،هِ رِ يْ غَ  نْ مِ وَ  هُ نْ مِ  لِ اعِ الفَ بِ  رَّ قِ يُ  أنْ  هُ نْ مِ  َب لَ طَ  دْ قَ فَ  ؟كَ رُ يْ غَ  :مْ أَ  [َفَعْلَت 

 مْ أَ  مٌ ائِ َقـ دٌ ْيـزَ أَ ) :َك لِـوْ قَ  يفِـ هُ نْـعَ  مُ هَ فْ تَ ْس مُ ـال انَ كَ  نْ إِ وَ  ،ةَ زَ مْ الهَ  يلِ يَ  امَ  هُ نْ عَ  مَ هَ فْ تَ ْس مُ ـال إنَّ 

الًّ كُ  ،(ورٌ مْ عَ 
(1)

 يَ  امَ  مهُ دَ وُص قْ مَ  نَّ لكِ وَ  ،ور  مْ عَ وَ  د  يْ زَ  نْ مِ  
 :وْ أَ  ،ة  َلـادَ عَ مُ  عَ َمـ د  نَ ْسـمُ  نْ مِ  اهَ يْ لِ

 اكِ كَّ السَّ  ُل وْ قَ  اهذَ بِ  َك لَ  ىلَ جَ انْ  دِ قَ وَ  َك كذلِ  ،هِ يْ لَ إِ  د  نَ ْس مُ 
ِّ
 دَ عْ بَ  ،(ر  يْ رِ قْ تَ  امُ هَ فْ استِ  َك ذلِ  إنَّ ) :ي

  لِ مْ َح  انُ كَ مْ إِ  َك لَ  َح َض اتَّ وَ  ،ةِ اعَ َش البَ  ةِ غايَ  يفِ  انَ كَ  أنْ 
ِ
 رآنِ الُقـ يفِـ ةِ دَ ارِ الـوَ  اِت امَ هَ فْ تِ ْسـاًل

«ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  هِ ِس فْ نَ لِ  مَ هْ الفَ  َب لُ طْ يَ  نْ أَ  نْ عَ  -- ئِ ارِ البَ  هِ يْ زِ نْ تَ  عَ مَ  اهَ تِ قَ يْ قِ َح  ىلَ عَ 
(2)

. 

ا فِي بياِن الَقْصـِد مِـِن اسـتِْفَهاِم اإِلْنَكـاِر َوَبْعـِض أنَواِعـِه األُْخـَرى ـأَ وَ » :َوَقاَل أيضا  امَّ

  ونُ كُ يَ  دْ قَ فَ  :ارِ كَ نْ اإلِ  امُ هَ فْ تِ اْس 
ِ
ـ َك لذلِ  نَ يْ عِ امِ السَّ  مِ هْ فَ  ِب لَ طَ لِ  هِ بِ  امُ هَ فْ تِ ْس اًل  رِ كَ نْ مُ ـالـ يءِ الشَّ

 .هُ نَ وْ رُ كِ نْ يُ فَ 

  هِ يْ فِ  ونُ كُ يَ  دْ قَ فَ  :مُ كُّ هَ التَّ  امَّ أَ وَ 
ِ
 .ِب اطَ خَ مُ ـال ىلَ إِ  اوفا رُ ْص مَ  اضا يْ أَ  امُ هَ فْ ستِ اًل

 ًَل  أنْ  ىَلـإِ  ةِ ارَ َقـالحَ  يفِـ َل َصـوَ  َك ذلِـ أنَّ  :ىنَ عْ مَ بِ  ااما هَ فْ استِ  ونُ كُ يَ  دْ قَ فَ  :رُ يْ قِ ْح التَّ  امَّ أَ وَ 

 .هُ نْ عَ  مُ هِ فْ تَ ْس يَ فَ  هُ تَ قَ يْ قِ َح  مَ لَ عْ يَ 

  امَّ أَ وَ 
ِ
 ونَ كُ يَ  أنْ  وزُ جُ يَ  رُ مْ األَ وَ  .لِ اَل الضَّ  ىلَ عَ  هِ يْ بِ نْ التَّ  يفِ  َق بَ َس  امَ  هِ يْ فِ  نُ كِ مْ يُ فَ  :ادُ عَ بْ تِ ْس ال

«لَك ذَ بِ  مْ هِ قِ طْ نُ  ِب طلوَ  ،َحاَلُهمْ  اسِ النَّ  امِ هَ فْ إِ  دِ ْص قَ  اءِ قَ بَ  عَ مَ  اوما هُ فْ مَ 
(3)

. 



 .َخَبُر َكان (1)

 فِي َشْرِح ُمْغنِي  .(1/460َعُروُس األَْفَراح فِي َشْرِح َتْلِخيِْص الـِمْفَتاح ) (2)
ُّ
َمامِينِي َوَنَقَلُه َعنُه الدَّ

 .(1/45اللَّبِْيِب )

 .(1/460َعُروُس األَْفَراح فِي َشْرِح َتْلِخيِْص الـِمْفَتاح ) (3)
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ا َمْعنَـى آَيـِة الُحُجـَراِت   َأنْ  َأَحـُدُكمْ  َأُيِحـبُّ ] :هُ انَ حَ بْ ُسـ هُ ُلـوْ قَ  :(يـهٌ بِ نْ تَ )» :َوَقاَل ُمْسِفرا

 ،مهُ بعُضــ هِ بِـ َح رَّ َصـ اذَ َكــوَ  ،ر  ْيـرِ قْ تَ  امَ هَ فْ تِ اْسـ ونَ ُكــيَ  نْ أَ  ُل ِمـتَ حْ يَ  ،[اَمْيتاـ َأِخيــهِ  َلْحـمَ  َيْأُكـَل 

 :رُ يْ دِ ْقـالتَّ  :دٌ اِهـجَ مُ  اَل َقـ اهـذَ لِ وَ  ؛َك ذلِـ يفِـ مْ هُ دَ نْـعِ  امَ بِ  وارُّ قِ يُ  نْ أَ  مْ هُ نْ مِ  َب لَ طَ  هُ أنَّ  هُ هُ ْج وَ وَ 

 واُلـعِ ُج  (ًَل ) :واوُلـقُ يَ  نْ أَ  ًلَّ إِ  هُ لَ  اَب وَ َج  ًَل  امَ بِ  ر  يْ رِ قْ تَ  امَ هَ فْ تِ اْس  وامُ هَ فْ تَ اْس  امَّ ـلَ  مْ هُ نَّ إِ فَ  ،(ًَل )

 ِس ارِ الفَ  ُل وْ قَ  وَ هُ وَ  ،اهَ وْ الُ قَ  مهُ نَّ كأَ 
ِّ
 .يِّ رِ َش خْ مَ الزَّ وَ  ي

 بَّ حَ مَ  ىلَ عَ  ِخ يْ وبِ التَّ  ىنَ عْ مَ بِ  ار  كَ نْ إِ  امَ هَ فْ تِ اْس  ونَ كُ يَ  أنْ  ُل مِ تَ حْ يَ وَ 
َ  مْ هِ تِ

ِ
 مِ هْ يِ ْخـأَ  مِ ْحـلَ  لِ ْكـأل

(ةا تَ يْ مَ  ونُ كُ يَ فَ )
(1)

 بَّ حَ مَ بِ  ادُ رَ مُ ـالوَ  ،
َ  مْ هِ تِ

ِ
 ،ازِ جَ مَ ـالـ لِ يْ بِ َسـ ىَلـعَ  (هُ ُتـبَ يْ غِ ) مْ هِ يْ ِخ أَ  مِ حْ لَ  لِ كْ أل

 يتِ أْ َيـ دْ َقـوَ  ،رٌ مْ أَ  (وهُ مُ تُ هْ رِ كَ فَ ) :إنَّ  :َل يْ قِ  ،هُ وْ هُ رِ كْ أَ  :ْي أَ  ،رِ مْ األَ  ىنَ عْ مَ بِ  (وهُ مُ تُ هْ رِ كَ فَ ) اءَ َج وَ 

 .(هِ يْ لَ عَ  ْب ثَ يُ  ارا يْ َخ  َل عَ فَ  ؤٌ رُ امْ  اهللَ  ىقَ اتَّ ) :وُ حْ نَ  ،ياِض مَ ـال ةِ غَ يْ ِص بِ  رُ مْ األَ 

 مهُ التُ َحـ) ْت اَنـكَ  امَّ ـَلـ مُهـنَّ ألَ  ؛ِب يْ كـذِ التَّ  ىنَـعْ مَ بِ  ار  إنَكـ امَ هَ فْ تِ اْسـ ونَ يُكـ أنْ  ُل مِ تَ حْ يَ وَ 

 ونُ ُكـيَ وَ  هِ ْيـفِ  اوبُ ذَ َكـوَ  َك ذلِـ مْ هِ يْ َلـإِ  َب َسـنَ  ،هِ ْيـِخ أَ  مِ ْحـلَ  َل ْكـأَ  بُّ ِحـيُ  هُ أنَّـ يعِ دَّ َيـ نْ مَ  (اَل َح 

«ارا بَ َخ  (هُ وْ مُ تُ هْ رِ كَ فَ )
(2)

. 

َولَِمـْن أَراَد  ،َأُظنُّ هَذا الَقْدَر َيَقُع بِِه الكَِفاَيُة َوَتْحُصـُل بِـِه الــُمْؤَنُة َوُتْمـأَلُ بِـِه الُجْؤَنـةُ 

َغِة َوالتَّفِسيرِ  َهاِت ُكُتِب اللُّ ستَِزاَدَة َفَعَلْيِه بُأمَّ
ِ
 .اًل

 :إِلتَياِن الَهْمَزِة للنَِّداء ،ُس الَعَداءَنَصَ  اللُمَهنْدِ 

 حــرُف نِـَداء  للَقِريــِب َكَقْولِنَــا» :ُثـمَّ َيُقــوُل الَجـانِي َعَلــى الَعَربِيَّـِة َعــِن الَهْمــَزةِ 
َ
 :َفِهـي

رَّ ) ـةا إَِذا َأَردْ  .(أَسامُِر ًَل َتْفَعِل الش  َنـا أْن ُننَـاِدَي ولكِنَّنَا َنِجُدَها َثِقيَلةا فِي أيَّامِنَـا هـِذِه َخاصَّ



اخِ  (1)  .ُيْمكُِن أنَُّه َوَقَع فِْيِه َتغييٌر مَِن النُّسَّ

 .(1/461َعُروُس األَْفَراح فِي َشْرِح َتْلِخيِْص الـِمْفَتاح ) (2)
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َوًَل َنِجُد مِنَّا الَيْوَم َمْن ُينَاِدي اآلَخِريَن ُمْسـَتْعِمالا الَهْمـَزَة  .(َأَأْحَمدُ ) :َأْحَمَد َمَثالا َفنَُقوَل 

 .(92) :ص .«فِي نَِدائِِه الَقِريَب 

عتِ  :أُقوُل 
ِ
ْيِن َوَيكوَناِن َجَواباا ًل  :َراِضهِ ُهنَا ًَل ُبدَّ مِْن َمْلُحوَظْيِن ُمِهمَّ

ُل  ــَة  :األوَّ َغ ــِه؛ ألنَّ هــِذِه اللُّ ْعَوَة إِلْنَكــاِرِه َوَحْذفِ  ًَل َيْعنِــي الــدَّ
ــاِس لَِشــيء  ــْرَك النَّ أنَّ َت

ةِ  وِق َوالَعام  ا َعَلى َأْهِل السُّ َحتَّى إِذا َلم َيْسَتخِدُموا َشيئاا َتَباَدْرَنا إَِلى َحْذفِِه  ،َليَسْت َحْصرا

ا؛ ألنَّ ُلَغةَ  ـا َفْورا وِق َتَماما َوأنَّ أَسـالِيَب الِعْلـِم  ،الكَِتابِة َوالِعْلِم َتْخَتلُِف َعْن ُلَغِة َأْهِل السُّ

ا وَقِة َرأسا  .َواألََدِب ُمَبايِنٌَة ألَسالِيِب السُّ

 ليَس وُجوُدُه فِي الَعَربِيَّـِة َوَوْضـُع الَقَواِعـِد َلَهـا ُيْلِزُمـَك  :َوَكَذا مِْن َجانِب  آَخَر َنُقوُل 

َداِء أصـالا  ،استِْخَداَمُه فِي َكالمَِك  َوًَل  (،َيـا)ًَل  ،َفَمثاَلا َقلَّ َما ُيْستَْخَدُم فِي الَكالِم َحْرُف النِـّ

ــُق بَحــْذِف ُكــلِّ َمــا ُيحــَذُف  :بــْل  ،إَِذْن ليَســِت الـــَمْسأَلُة َمْســأَلَة الَهْمــَزةِ َفَحْســُب  (،أَيــا) َتتََعلَّ

ا رِّ الـمشُؤوِم َوالَكيِد الـَمُرومِ  َوهَذا يدُعو إَِلى ،اختَِصارا الَعُدوِّ مِْن قَبِل  ،َما َيدُعو إِليِه مَِن الشَّ

َر فِي َمآِل َمَقالِِه َأمْ  ،الـُمتَآمِِر َعَلى هِذِه اللَُّغِة الَعبَقِريَّةِ   ًَل؟ َوًَل َأدِري َهْل أوزوُن َتَفكَّ

ْعَوُة إَِلى َحْذفِِه َدعْ  ا َولكِْن إِْنَكاُرُه َوالدَّ َغِة فِي َذاتَِها َوَوْأٌد لَِبنَاتَِهـا ِشـْعرا َوٌة إَِلى َهْدِم اللُّ

ا َوَجِميَع َما ُكتَِب بَِها  .َوهَذا ًَل َيْقَبُلُه َغيُّوٌر َعَلى الَعَربِيَّةِ  ،َوَنْثرا

ــا َيْحَتــِوي  ،أيُّ ُصــُعوَبة  فِــي ذلـِـَك  ،ًَل َأدِري :الثَّللانِا َعَلــى َهــِل النُّْطــُق بَِهْمــَزَتْيِن َمعا

ُه هَكـَذا يًّـا؟ َوًَل َأُظنُـّ ُر َمنَْع ذلَِك ُكلِّ  ُتَبرِّ
ِة َوالُعْسِر بَِدَرَجة  ـا  ،الـَمَشقَّ َوالُقـرآُن الَكـِريُم أيضا

ـا  ٻ ٻ       ٻ ٻ   ٱ } :َكَمـا فِـي َقْولـِه َتَعـاَلى ،َجاَء فِْيِه اسـتِْخَداُم َهْمـَزَتْيِن َمعا

 .(البقرة) { ڀ ڀ  ڀ   پ  پ پ پ
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 .(البقرة) { ېئ ..ى ې ې ې ې .. } :ْولِهِ َوفِي قَ 

  گ گ ک ک ک ک  ڑ ڑ  ژ ژ ڈ } :َوَقْولِــــــــهِ 

 .(الفرقان) { ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

ُأ أوزوُن َأْن ُيْفِصَح بإِْنَكاِر هِذِه اآلَياِت؟ ،َوفِي آَيات  ُأَخَر َكثِيَرة    َفَهْل َيَتَجرَّ

 ،َأْصَعُب مِْن ذلَِك فِي النُّْطِق َعَلى اللَِّسانِ َأَليَس فِي اللَُّغاِت األُْخَرى  :َومِْن َثمَّ أُقوُل 

ا مْن أبنَائَِهـا َيـْدُعو لَِتشـِويِش َقَواِعـِد  ًَل َشكَّ َموُجوٌد َوَنَراُه َولكِْن َمَع هَذا ًَل َنِجُد َواِحدا

ِة اإِلسالمِيَِّة  َوالُقـرآِن الَكـِريِم ُلَغتِِهم؟ ًَل َيا َحبِْيبِي ًَل َتِجُد ذلَِك؛ ألنَّ الَحْرَب َعَلى األُمَّ

ا ُعَماَلَء َحِقيِقي ـيَِن َبـاُعوا ُكـلَّ َشـيء  لَِينَـاُلوا  ،َوُلَغتِِه َفَحْسُب  َوفِي هِذِه الَحْرِب َتَرى ُأَناسا

َوَتـَرى اآلَخـِريَن َتَذْبـَذُبوا فِـي هـِذِه الــمعَرَكِة َوَبَحُثـوا َعـِن  ،نِْصَف َمِدْيَحـة  مِـْن َملِْيَحـة  

َفَفَقُدوا الَعقلِيََّة الَباِحَثَة؛ ألَنَُّهـم  ،َوِجَواِر الَحاقِِد الَغاِشمِ  ،لِّ الَعُدوِّ الظَّالِمِ الَحِقيَقِة فِي ظِ 

  ،َشِرُبوا مِْن َشَرابِِهُم الـُمْسكِرِ 
ُّ
َصاتِِهم َظانِّيَن أنََّها الِعْلُم الَيِقينِي َوَما ِسَواُه  ،َفَرَجُعوا بَِتَخرُّ

  ُهَو الَجْهُل َوالتََّخلُُّف 
ِّ
قِي َفَصـاَر ُكـلُّ َواِحـد  مِـنُْهم  ،َوالتََّقاُعُس َعْن َرْكِب الَحَضاَرِة َوالرُّ

 
ِّ
َساِن الَعَربِي ! ،لَِساناا ُمْسَتطِيالا َعَلى الَعَربِيَِّة بِاللِّ ا ألَْهِل َبْيتِِه َغْيَر َبار   َوابناا َعاقًّ

 :(لَّ َلُ  ِمَن اإِلْعَراِب َل َمَح ) :ِِا َبَياِن َقْولِِهمْ  ،إِْتَحاُف األَْحَباِب 

ا ابِِق َيُقوُل ُمَباِشرا  َمَع اإِلَشاَرِة إَلى أنَّ الَهْمَزَة فِي كِْلَتا الَحـاَلَتْينِ » :ُثمَّ َبْعَد الَكالِم السَّ

ستِْفَهاِم َوالنَِّداءِ -
ِ
َغةِ  -اًل  .(92) :ص .«ًَل َمَحلَّ َلَها مَِن اإِلْعراِب ِعنَْد َأْهِل اللُّ

 َلقَ  :أُقوُل 
ِّ
ْن ًَل َحظَّ َلُه مَِن الَعَربِيَِّة فِي َفْهِم الـَمَحلِّ اإِلْعرابِي َوَظنَّ أنَّ َما  ،ْد أْخَطَأ مِمَّ

َوَعَلْيـِه َفـاَل َمْعنَـى  ،َليَس َلُه َعَمٌل فِي الَعَربِيَّـةِ  :َأْي  ،(ًَل َمَحلَّ َلُه مَِن اإِلْعَراِب ) :قِْيَل فِْيهِ 
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ا مِنَْهـاَوهَذا َخَطٌأ َفاِحٌش  .َلهُ  اِس َجْهـالا بالَعَربِيَّـِة َوُبْعـدا َفإَِلْيـَك َبَياناـا  ،َوَقَع فِْيِه َبعـُض النَـّ

 :َحْوَل هَذا الـَمْبَحِث 

َوَمْفُعوَلـُه  ،َوُكلِّ فِْعل  َأْن َيأُخَذ َفاِعَلهُ  ،إِنَّ فِي الَعَربِيَِّة ًَل ُبدَّ لُِكلِّ ُمْبَتَدإ  أْن يأُخَذ َخَبَرهُ 

ا إِْن كَ  يااأيضا َفـاَل  ،َفإَِذا اسَتَقرَّ ُكلُّ َشيء  َمَكاَنُه َوَأَخَذ ُكلُّ ًَلِزم  َمْلُزوَمهُ  ،َوَهكَذا ،اَن ُمَتَعدِّ

 
ِّ
َولكِْن ُهنَاَك َحاًَلٌت ًَل َيتِمُّ الَكالُم فِيَْهـا إًِلَّ بـاللُُّجوِء  ،نَُكوُن بَِحاَجة  إَِلى اإِلْعَراِب الـَمَحلِّي

 إِلْتَماِم الَكاَلمِ إَِلى اإِلْعَراِب الـمَ 
ِّ
 َيُكوُن َعَلى قِْسَميْنِ  ،َحلِّي

ُّ
 :َواإِلْعَراُب الَمَحلِّي

ُل   ،ُهنَاَك ُمْفَرَداٌت َمْبنِيٌَّة ًَل َتْظَهُر عليَها َعاَلَمـاُت اإِلْعـَراِب  :الـُمْفَرَداُت  :الِقْسُم األَوَّ

يًّا  .(ِسْيَبَوْيهِ )َض األَْمثَِلِة ُنَطبُِّقَها َعَلى اْسِم َفإَِلْيَك َبعْ  ،َفيُكوُن إِْعَراُبَها إِْعراباا َمَحلِّ

 َعَلـى الَكْسـَرةِ  ،ُهنَـا (ِسـيَبَوْيهِ )َفــ :َخَدَم ِسْيَبَوْيِه الَعَربِيََّة َوَما َجنَـى -
ٌّ
َوَمْرُفـوٌع  ،َمْبنِـي

؛ ألنَُّه َفاِعٌل   .َمَحالًّ

 َعَلـى الَكْسـَرةِ  (َوْيهِ ِسـْيبَ )َفــ :َرِحَم اهلُل ِسْيَبَوْيِه إَِمـاَم النَُّحـاةِ  -
ٌّ
َوَمنُْصـوٌب  ،ُهنَـا َمْبنِـي

؛ ألنَُّه َمْفُعوٌل بِهِ   .َمَحالًّ

 َعَلى الَكْسـَرةِ  ،ُهنَا (ِسيَبَوْيهِ )َفـ :كَِتاُب ِسْيَبَوْيِه َفْخُر لَِساِن الَعَرِب  -
ٌّ
َوَمْجـُروٌر  ،َمْبنِي

؛ ألنَُّه ُمَضاٌف إَِلْيهِ   .َمَحالًّ

 إَِلـى َمـا ًَل َيـتِمُّ الَكـالُم إًِلَّ بِـهِ  :الُجَمُل  :الِقْسُم الثَّانِا
 ،ُهنَاَك َحاًَلٌت َنُكـوُن بَِحاَجـة 

َمـا َيُكـوُن لِِزَيـاَدِة َبَيـان   :َأوْ  ،َوَغْيِرَهـا ،َفَتَقُع الُجَمُل َمْوقَِعُه َكالَفاِعِل َوالـَمفُعوِل َوالَخَبـرِ 

 :َفإَِلْيَك َبْعَض األَمثَِلِة فِي ذلَِك  ،ْيِرَهاَوإيَضاح  َكالَحاِل َوالَبَدِل َوالتَّعلِْيِل َوغَ 

فِـي  (ٺ  ڀ) :َفُجْمَلـةُ  .يونس { ٿ.. ٺ  ڀ ڀ ڀ..} :َقاَل َتَعاَلى -

 .(َلْفِظ الَجاَلَلةِ )َمَحلِّ َرْفع  َخَبٌر للُمْبَتَدإ 
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ـــاَلى - ـــاَل َتَع  ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ} :َق

 َظاِهَرةٌ ُجمْ  ،(ھ ہ) :َفُجْمَلةُ  .(النساء) { ېئ .. ے
َ
 .َلٌة َحالِيٌَّة َكَما ِهي

 .(األنعام) { ۆ.. ۓ ۓ ے    ے ھ.. } :َقاَل َتَعاَلى -

 .(ھ)مَِن الِفْعِل َوالَفاِعِل فِي َمَحلِّ َنْصب  َمْفُعوٌل َثان  لِـ (ے) :َفُجْمَلةُ 

ا َفـاَل ُنِريـُد َأْن ُنطِيـَل عَلـْيُكمْ  ُه بو ،َواألَمثَِلُة َكثِيَرٌة ِجـدًّ ِسـعكْم أْن َترِجُعـوا إَِلـى ولكِنَـّ

تِي َلَها َمَحلٌّ مَِن اإِلعراِب  ًَلِت مِْن ُكُتِب النَّْحِو لَِتعِرُفوا الُجَمَل الَّ َكَما ُيمكِنُُكُم  ،الـُمطوَّ

ُجوُع إَِلى ُكُتِب التََّفاِسيِر إِلْدَراِك َضُروَرِة َمْعِرَفِة اإِلْعـراِب الــَمَحلِّي لَتفسـيِر الُقـرآِن  الرُّ

 .َوالتَّنسيِق بيَن آَياتِهِ  ،ِريِم َوَتوِجْيِههِ الكَ 

ُمـهُ   إَِلـى َمـا ُيَتمِّ
ـا إَِذا َتـمَّ َوَأَخـَذ ُكـلُّ ًَلِزم   ،ُيبيِّنُـهُ  :َأوْ  ،َفهَذا إَِذا َكاَن الَكالُم بَِحاَجـة  َأمَّ

؟ َفَمـَثالا َلـْو َفَما الَحاَجُة إَِلى الَقْوِل بـاإِلْعَراِب  ،َوَحَصَلْت بِِه الَفائَِدةُ  ،َمْلُزوَمهُ 
ِّ
الــَمَحلِّي

ـــٌد؟) :ُقْلـــَت   :(الَهْمـــَزةَ )َفـــالَكالُم ُهنَـــا َتـــامٌّ َوَحَصـــَلْت بـِــِه الَفائِـــَدُة؛ ألنَّ  (َأَجـــاَء ُمَحمَّ

ستِْفَهامِ 
ِ
دٌ )وَ  ،فِْعٌل َماض   :(َجاءَ )وَ  ،لال ـُد َأْقبِـْل ) :َوَكَذا َلـْو ُقْلـَت  .َفاِعٌل  :(ُمَحمَّ  ،(َأُمَحمَّ

ـدُ )وَ  ،َحْرُف نَِداء   :(ْمَزةَ الهَ ) :َفإِنَّ  َوَفاِعُلـُه َضـِميٌر  ،فِْعـُل َأْمـر   :(َأْقبِـْل )وَ  ،ُمنَـاَدَى  :(ُمَحمَّ

 .(َأْنَت )ُمْسَتتٌِر فِْيِه ُوُجوباا َتْقِديُرُه 

فِـي َمَحـلِّ  (الَهْمـَزةَ )َفَدلَّ الُجْمَلَتاِن َعَلى الـَمْقُصوِد َوَلْسَت بَِحاَجة  إَِلى الَقـْوِل بـأنَّ 

ْغـِو َوالَحْشـِو؛  ،َذاكَ   فِْيِهَما َفَيُكـوُن َكالُمـَك َضـْرباا مِـَن اللَّ
ِّ
َوإَِذا ُقْلَت باإِلْعَراِب الـَمَحلِّي

َتا َعَلى َتَماِم َمْعنَاُهَما ستِْفَهاِم فِي األُْوَلى :ألَنَّ الُجْمَلَتْيِن َدلَّ
ِ
 َوالنَِّداِء فِي الثَّانَِيِة! ،اًل
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ــنَ  ــَرُض مِ ــَو الَغ   َفهــَذا ُه
ِّ
ـــَمَحلِّي ــَراِب ال ــُة َأوِ  ،اإِلْع ــا  :َفالَكلَِم ــُل َعَمَلَه ــُة َتْعَم الُجْمَل

م  للَكالِم َفإِنََّها َتْمـأَلُ  ،الـَمْوُضوَع َلَها فِي الَعَربيَّةِ   ُمَتمِّ
َوإَِذا َكاَن الَكالُم بَِحاَجة  إَِلى َشيء 

ا َتْحُصـُل  :َأوِ  ،إَِذا َحَصَلِت الَفائَِدةُ وَ  ،َوتحلُّ َمَحلَّهُ  ،هَذا الَفَراَغ َوَتَقُع َمْوقَِعهُ  الُجْمَلُة مِمَّ

 َوًَل َتُقـوُل بِـهِ  ،بَِها الَفائَِدُة َعاَدةا َكالِمَثاَلْينِ 
ِّ
َفهـَذا  ،َفَلْسَت بَِحاَجة  إَِلى اإِلْعراِب الـَمَحلِّي

ـا ا َوَغشًّ َوأَراَد َمْحـَو َعَمـِل  ،َوِخَياَنـةا  ُهَو َما َنَصَب أوزوُن الَعَداَء َمَعُه َوأراَد َوراَءُه َتدلِيسا

جتَِهـاَد ًَل ُيَفـاِرُقُهم 
ِ
ُموُه بأْرَوِع الَوْجـِه َوَأْكَملِـِه؛ ألنَّ الُجْهـَد َواًل ِذي َقدَّ النَُّحاِة الَجبَّاِر الَّ

َعاب ،َوًَل َسَواَد َلْيلِِهم ،َبَياَض َيْومِِهم وا فِي ُكلِّ َحتَّى َأْسَهمُ  ،َفاْسَتْسَهُلوا الـَمَشاقَّ َوالصِّ

 .َزاِوَية  بإِْسَهاب

ستِْفَهام ،اإِلْجَراُم بالَك م
ِ
 :ِِا َتقِديرِ َهْمَزِة ال

ا َتَخيَُّلَها َوَتْقـِديَرَها َوْهِميًّـا » :ُثمَّ َيُقوُل  ُع َعَلى إِْلَغائَِها َفإِنَّنَا َنْرُفُض َحْتما َوإَِذا ُكنَّا ُنَشجِّ

 
ِّ
 :َكَما فِي َقْوِل الـُمَتنَبِي

 [َن الَبِسيْطِ مِ ]

 َقلللَتَ   اَمللل ُت اَسللليْ قَ  اَمللل َوَأيَسلللرُ  اَيلللْح أَ 

 

 َعللَدَل  اَوَملل افِ َضللعْ  َعلللى ارَ َجلل َوالَبللينُ  

 
 

 فِْعـٌل ُمَضـاِرعٌ  (َأحَيـا)َفُهنَاَك َمْن َيُقوُل بأنَّ األْصـَل فِـي 
َ
َوإِنَّ َهْمـَزَة  ،(َأَأحَيـا) :َوِهـي

ستِْفَهاِم َمْحُذوَفـةٌ 
ِ
 .«إَِذا َكاَنـْت َمحُذوَفـةا َفلَِمـاَذا ُنِضـْيُفَها َوَنَتَخيَُّلَهـا؟ :َوَنْحـُن َنْسـأُل  ،اًل

 .(92) :ص

ا (الَهْمَزةِ )إنَّ النَُّحاَة َلم َيُقوُلو بَِتقِديِر  :أُقوُل  ا  ،فِي هَذا الَبْيِت َوَأْمَثالِِه ُجَزافا َوًَل َرْجما

ائِِب َوالتَّ  ،َقاُلوُه َبْعَد النََّظِر الثَّاقِِب  :َبْل  ،بالَغْيِب  ائِِب  ،ْفتِيِش الدَّ  ،َولِذلَِك َأَتوا بالَقْوِل الصَّ
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َولُِمَعاِرِضيِهم الَهَواُن َضْرَبَة ًَلِزب! َولكِـنَّ الــُمَعاِرَض ًَل َفِهـَم َقَواِعـَد هـؤًلِء الُعَلَمـاِء 

َم باستَِعاَنِة َغيِرهِ  ،بِنَْفِسهِ  اَولكِنَُّه اخَتاَر الِعنَ  ،َوًَل َقَرأ َلُهم وَتَفهَّ ا َوِدَثارا  ،اَد َوَجَعَلُه َلُه ِشَعارا

ا  ،َلْيَتُه َأْدَرَك أنَُّه ُيْقِدُم بِنَْفِسِه َعَلـى َشـَدائِِد الــَمَسالِِك  ،َوَجاَء َوَطَلَب مِْن ُكُتِب النَُّحاِة َثأرا

 .َواهلُل الـُمستَعانُ  ،َوَحَوالِِك الَهَوالِِك 

ِذيَن اعَتنـوا بُِلَغـِة هـَذا الَبْيـِت ألَْذَعـَن َلُهـم إِْن كـاَن َفَلْو َرَجَع إَِلى َأَحد  مَِن الُعَلَماِء ا لَّ

ا َولكِنَُّه َجائٌِر َجـان  فِـي ُكـلِّ األَْحـَواِل إِْن كـاَن َرَجـَع َوَرأى الَحـقَّ َوَأْخَفـاُه  ،باِحثاا ُمنِْصفا

َجـان  فِـي َحـقِّ األََكـابِِر حيـُث َوإَِذا َلْم َيْرِجـْع َوَلـم َيْبَحـْث َفُهـَو  ،َوانَتَقَدُه َفَجنَى بِكِْتَمانِهِ 

ُجوِع إَلى َمَقالِِهم ،َينسُب الِجناَيَة إَِلْيِهم َوَيْزَدِري بِِهم َفَعَلى َسبِيِل الـِمَثاِل َأنُقُل  ،ُدوَن الرُّ

ُة َعِن الَبْيِت  مَّ
 .َبعَض َما َقاَلُه األَئِ

ا َوافِ  (َأَمالِْيــهِ ) :َوَقــْد َشــَرَحُه ابــُن الَحاِجــِب فـِـي ــاَشــْرحا تـِـي  ،يا َوَأْظَهــَر فِيــِه األَْوُجــَه الَّ

ْعِريُّ  َوَكَذا َتْظَهُر ِخالَل َكاَلمِِه َضُروَرُة اإِلْلـَماِم باإِلْعراِب َوَمْعِرَفـِة  ،َيْحَتِمُلَها الَبْيُت الشِّ

َدَقائِِقِه لَِتْفِسيِر النُُّصوصِ 
(1)

 هُ نْـمِ  َف ذِ ُحـ اعا ارِ َضـمُ  الا ْعـفِ  (ايَ ْح أَ ) ونَ يكُ  أنْ  يجوزُ » :َفَقاَل  ،

  ةُ زَ مْ هَ 
ِ
 اَيـْح أَ  َف يْ كَ  :أْي  (؟َقَتاَل  امَ  ُت اَسيْ قَ  امَ  َوَأيَسرُ  ايَ ْح أَ أَ ) :هُ يرُ دِ قْ تَ وَ  .ارِ كَ نْ لإلِ  امِ هَ فْ تِ ْس اًل

 لـةا مْ ُج  :وْ أَ  ،الِ الَحـ عِ ِضـوْ مَ  يفِـ ةا لَ مْ ُج  ،(ُت يْ اَس قَ  امَ  رُ َس يْ أَ وَ ) :هُ لُ وْ قَ  ونُ كُ يَ فَ  ي؟الِ َح  هِ هذِ وَ 

 هُ َيـقِ لَ  اَمـ رُ َسـيْ أَ  انَ َكـ اذَ إِ  هُ نَّـألَ  ؛ااهَ فَ نَ وَ  ياةَ الحَ  كرَ نْ أَ  اهَ لِ ْج أَ  نْ مِ  يتِ الَّ  ةَ هَ الجِ  اهَ بِ  رَ رَّ قَ  ةا وفَ طُ عْ مَ 

 َح  رَ يْ غَ  انَ كَ  ،الا اتِ قَ 
 
 .ي

 اءا نَ غْ تِ اْسـ هِ ْيـلَ إِ  اُف َض مُ ـالـ َف ذِ ُح  (يلفِض التَّ  لعَ أفْ ) اِب بَ  نْ مِ  (ايَ ْح أَ  ) نَ وْ كُ يَ  نْ أَ  وزُ جُ يَ وَ 

كَ  امَّ مِ  هِ يْ لَ عَ  َف طِ عُ  امَ بِ  هُ نْ عَ   اَمـ رُ َسـيْ أَ وَ  ُت يْ اَسـقَ  اَمـ اَيـْح أَ ) :اَل َقـ هُ نَّـأَ كَ  .هِ ْيـفِ  هُ نَـيْ بَ وَ  هُ نَـيْ بَ  ُشرِّ



 .َوفِي هَذا َردٌّ َصِريٌح عَلى ُمَعاِرِضي اإِلْعَراِب، َوَعَلى رأِسِهْم َصاِحُب الِجنَاَيةِ  (1)



  

 
360 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى 

 اُف َض مُ ـالـ َف ذِ ُحـ :وْ أَ  ،يانِ الثَّ بِ  هُ نْ عَ  اءا نَ غْ تِ اْس  لِ وَّ األَ  نَ مِ  هِ يْ لَ إِ  اُف َض مُ ـال َف ذِ حُ فَ  ،(ُت يْ اَس قَ 

  رَ خِّ أُ  مَّ ثُ  ،لِ وَّ األَ بِ  هُ نْ عَ  اءا نَ غْ تِ اْس  يانِ الثَّ  نَ مِ  هِ يْ لَ إِ 
 يفِ  امَ كَ  ظُ فْ اللَّ  ُث يْ َح  نْ مِ  هِ يْ لَ عَ  اينثَّ ال دَ عتمِ يَ لِ

 :هِ لِ وْ قَ كَ وَ  ،(م  هَ رْ دِ  عُ بْ رُ وَ  ُف ْص نِ ) :َك لِ وْ قَ 

 [ِمْن َمْجُزوِء الَكاِملِ ]

 ُبللللللللللللللللللللدا َأو ُع َللللللللللللللللللللل َ  إِلَّ 

 

(اَرهالُجلللللزَ  َنهلللللدِ ) ابٍِ  َسللللل َهللللل َ  
(1)

 

 
 

ـ) ىنَـعْ مَ بِ  ،(ُت يْ اَسـقَ  اَمـ) :يفِـ (اَمـ) ْت اَنـكَ  نْ إِ  (اَل تَ َقـ امَ ) هُ رُ بَ َخ  ،أا دَ تَ بْ مُ  ونُ كُ يَ وَ   (يذِ الَّ

ةِ افَ َضــاإلِ بِ  يــَف رِ عْ التَّ  ُب ِســتَ كْ يَ  لِ يْ ِضــفْ التَّ  َل َعــفْ أَ  نَّ أَ بِــ لِ وْ الَقــ ىَلــعَ 
(2)

 نَّ بــأَ  لِ وْ الَقــ ىَلــعَ وَ  ،

 دُّ قَ تَ بِ  نُ يَّ عَ تَ تَ  ةَ فَ رِ عْ مَ ـال
 لِ وْ الَقـ ىَلـعَ  اما دَّ قَ مُ  ارا بَ َخ  ونُ كُ يَ  :وْ أَ  .ةا قَّ تَ ْش مُ  ْت انَ كَ  إنْ وَ  اءِ دَ تِ البْ لِ  اهَ مِ

ــرِ عْ تَ  ُب ِســتَ كْ يَ  ًَل  لِ يْ ِضـفْ التَّ  َل َعــفْ أَ  نَّ أَ بِـ  نُ يَّ َعــتَ يَ  قَّ تَ ْش مُ ـالــ نَّ بـأَ  لِ وْ الَقــ ىَلــعَ وَ  ،ةِ افَ َضـاإلِ بِ  ايفا

 َشـ) ىنَـعْ مَ بِ  (اَمـ) ْت اَنـكَ  نْ إِ َفـ .اما دَّ قَ مُ وَ  ةا فَ رِ عْ مَ  انَ كَ  نْ إِ وَ  رِ بَ للخَ 
ْ
 .اق  َفـاتِّ بِ  إ  دَ َتـبْ مُ  رُ َبـخَ فَ  (ء  ي

 اعْ بِ  (ايَ ْح أَ ) امَّ أَ وَ 
 يِـَح ) :نْ مِـ اوذا ُخ أْ َمـ ونَ كُ يَ  نْ أَ  وزُ جُ يَ فَ  ىنَ عْ مَ ـال ارِ بَ تِ

َ
ـ ي  الشَّ

ْ
 ْت اَنـكَ  اذَ إِ  ،(ءُ ي

 َش  رُ هَ ظْ أَ  :اَل قَ  هُ نَّ أَ كَ  .اةٌ يَ َح  هِ يْ فِ 
ْ
 .ُل تُ قْ يَ  هُ تُ يْ اَس قَ  امَّ مِ  اةٌ يَ َح  هِ يْ فِ  ء  ي

هُ َتـلْ عَ َج  اإذَ  ،(هُ ُتـيْ يَ ْح أَ ) :نْ مِـ ايًّـنِ بْ مَ  نَ وْ ُكـيَ  نْ أَ  وزُ جُ يَ وَ 
(3)

 َشـ رُ َهـظْ أَ  :اَل َقـ هُ نَّـأَ كَ  ،ايًّـَح  
ْ
 ء  ي



 .َلم َيذُكْر َما بيَن الَقْوَسْينِ  (1)

ُل َجْرِي الَفَرسِ  لِ  .َقاَل فِي َحاِشَيِة الكَِتاِب: الُبَداَهُة: أوَّ َوالَقاِرُح: مَِن  .َوالُعالَلُة: َجْرٌي بَْعَد َجْريِه األَوَّ

أُس َوالَقَوائِمُ  .الَخْيِل َما َبَلَغ َأْقَصى َأْسنَانِهِ  اِهُد فِْيهِ  .َوالنَّْهُد: الَعظِيمُ  .والُجَزاَرُة: الرَّ : الَفْصُل َبْيَن َوالشَّ

ا َوُهَو )بَُداَهة( ُمَضاِف َوالـُمَضاِف إَِليِْه بِاْسم  َيْقَتِضي اإلَضاَفَة أَْيضا ( َفُأنِْزًَل َمنِْزَلَة اْسم  َواِحد   .اـل   .)ُمَضاف 

 .َكَما ُهَو َمذَهُب ِسيَبَوْيهِ  (2)

َها َبْعَد )َوَقْد ُيْخطُِئ َكثِيٌر مَِن النَّاِس فِي َفْتِح التَّاِء وَ  (3) ختاِلُط، إَِذا(، َو)َأيَضمِّ
ِ
(، َوَيَقُع َلُهُم اًل

 =                                                                                                                   َوَضابُِطُه َكَما فِي َقْوِل الَقائِل:
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 .اعا يْ مِ َج  نِ يْ يَ نَ عْ مَ ـال نَ مِ  ُل ُص حْ يَ  ودُ المقُص وَ  ،ُل تُ قْ يَ  هُ تُ يْ اَس قَ  امَّ مِ  ىيِ حْ يُ 

 هَ ْجـالوَ  يوِّ َقـيُ  وَ ُهـوَ  ،(ارَ َجـ) :هُ رُ بَ َخ  ،أٌ دَ تَ بْ مُ فَ  ،(يفِ عْ َض  ىلَ عَ  رَ اَج  نُ يْ البَ وَ ) :هُ لُ وْ قَ  امَّ أَ وَ 

 انِ الثَّ 
َ
 نَ يْ الَبـ أنَّ  هُ دَ ْعـبَ  رَ كُ ذْ َيـ أنْ  نُ ُسـحْ يَ  ًَل  ،ايًّـَح  هُ نَ وْ كَ  فيهِ  رَ كَ نْ أَ  يذِ الَّ  َل وَّ األَ  هَ ْج الوَ  نَّ ألَ  ؛ي

 ،ىاَسـقَ  اَمـ ةِ دَّ ِشـلِ  ًلَّ إِ  ْض رَّ عَ تَ يَ  مْ لَ  هُ نَّ ألَ  ؛َك لِ ذَ  مُ زَ لْ يَ  ًَل  يانِ الثَّ  رِ يْ دِ قْ التَّ بِ وَ  .هِ فِ عْ َض  ىلَ عَ  ارَ َج 

 قوَّ وَ  هِ رِ بْ َص  ىلَ إِ  هِ يْ فِ  ارَ َش أَ  امَ نَّ إِ وَ  .َك لَ هَ  هُ نَّ أَ  ًل ،هِ لِّ قَ أَ بِ  ُك لِ هْ يُ  هُ رَ يْ غَ  أنَّ وَ 
«هُ يَ قِ لَ  امَ  ىلَ عَ  هِ تِ

(1)
. 

َهْمنَا النُّ  .هَذا ا لَِقَواِعِدِهمَوإَِذا اتَّ ِة  ،َحاَة بأنَُّهم َقاُلوا بَِتقِديِر الَهمَزِة َتربِيرا مَّ
َفَماَذا َعْن أئِ

ــهِ  ــاُلوا بِ  َوَق
ِّ
ـــُمَتنَبِّي ــَت ال ــَرُحوا َبْي ــِذْيَن َش ــاِن َوالُفَصــَحاِء الَّ ــِة َوالَبَي ــاَلِء  ،الَباَلَغ ــَأبِي الَع َك

يِّ  الـَمَعرِّ
(2)

َوابِن ِسْيَده ،
(3)

َقاِء الُعْكَبِريِّ َوأبِي البَ  ،
(4) 

ِة ؟ مَّ
  .َوَغْيِرِهم مَِن األَئِ

ا  
 :َعْن ُدُخوِل الَهْمَزِة َعَلى اللَمنِْفاِّ  ،التَّحِقيُ  الَوِِ

ِه النَّْحِو َوالنَُّحاةِ  ْي َة َتشِو ي آخِر أنَفاِسِه بُغيَ
ا آَخَر فِ ُف َتحِريفا ُقوُل  ،ُثمَّ ُيَحرِّ  :َوَي

ُقوُل ًَل بُدَّ مَِن اإِلَش  :أخيًرا» إِنَّ الَهْمَزَة ًَل َتدُخُل إًِلَّ  :اَرةِ إَلى أنَّ بعَض النَُّحاةِ َي



 [ِمَن الَبِسْيطِ ]                                                                                                                                                =

لللللُرهُ   إَِذا َكنَْيلللللَت بِلللللل)َأْي( ِِْعلللللً  ُتَفسِّ

 

َِ ِِْيلللللِ  َضللللمَّ ُمْعَتلللللرِِف   ُضللللمَّ َتللللاَء َِ 

لللللرُ    هُ َوإِْن َتُكلللللْن بِلللللل)إَذا( َيْوًملللللا ُتَفسِّ

 

َفْتُحللللَك التَّللللاَء أْمللللر  َغْيللللُر ُمْخَتِلللللِف   َِ 

 

 

ـ)..َوَقْد ُيْرَوى: )َفَفْتَحُة التَّاِء َأْمـرٌ  ـْرَت فِْعـالا بـ  ـْرَتُه َأي(، َمْعنَـاُه: َأنَّـَك إَِذا َفسَّ (، َضـَمْمَت التَّـاَء، َوإَِذا َفسَّ

 .( َفَتْحَتَهاإَِذابِـ)

 .(627-2/625أَمالِي اْبِن الَحاِجِب ) (1)

مُِع الَعِزيِزي َشْرُح ِدْيَواِن الـُمَتنَبِّي (2)  .(1059ص) الالَّ

 .(35ص) َشْرُح الـُمْشكِِل مِْن ِشْعِر الـُمَتنَبِّي (3)

ِّ للُعكَبِريِّ ) (4)
 .(3/162َشْرُح ِديَواِن الـُمتنبِّي
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ْسمِ 
ِ
َعاَلى ،َفالَحْرُف ًَل َيْدُخُل عَلى الَحْرِف  ،َعَلى الِفْعِل َواًل ُر بَِقْولِِه َت   :َوُهنَا نَُذكِّ

ْرِح ) [َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ ] َدَخَلْت َعَلى  (الَحْرَف )َزةَ َوُنالِحُظ أنَّ الَهمْ  .(ُسوَرُة الشَّ

 .(93-92) :ص .«َحَسَب َتعِريِفِهم-الَحْرِف  (َلمْ )

ْســِم َوالِفْعــِل َوالَحــْرِف  :أُقــوُل 
ِ
ــا مِــَن  ،إِنَّ الَهْمــَزَة َتــدُخُل َعَلــى اًل َوًَل َأعــرُف َعالِما

ا َسـواٌء فِـي كِتـاِب َواألَمثَِلُة َعَلى ذلَِك فِي َفِصيِح الَكالِم َكثِ  ،الُعَلَماِء َأْنَكَر ذلَِك  يَرٌة ِجـدًّ

 َتَعاَلى
ِ
 الَفِصـْيِح  :َأوْ  ،اهلل

ِّ
ْعِر الَعَربِي َفكيـَف ُينْكُِروَنـُه؟ َوليـَت أوزوَن َلـْم ُيْطلـِق  ،فِي الشِّ

 الَقْوَل َكَعاَدتِِه َوَأَتى بَِقوِل َواِحد  مِنُْهم فِي إِْنَكاِر ذلَِك!

 َقـائاِلا يُد َمْعنََيْيِن َكَمـا َذَكـَرُه َوُتفِ  (َلمْ )َفالَهْمَزُة َتْدُخُل َعَلى 
ُّ
ْرَكِشـي  َدَخَلـْت  َوإَِذا» :الزَّ

 :َمْعنََيْينِ  َأَفاَدْت  َلمْ  َعَلى

 .[الظِّلَّ  َمدَّ  َكْيَف  َربَِّك  إَِلى َترَ  َأَلمْ ] :َنْحوُ  َوالتَّْذكِيرُ  التَّنْبِيهُ  :َأَحُدُهَما

ُب  :َوالثَّانِا  َوَيْعَمـُل  َكـَذا َيُقـوُل  ُفـاَلن   إَِلـى َتـرَ  َأَلـمْ  :َكَقْولَِك  ظِيمِ اْلعَ  اأْلَْمرِ  مِنَ  التََّعجُّ

ِب  َطِريِق  َعَلى ،َكَذا   َكانَ  َوَكْيَف  ،مِنْهُ  التََّعجُّ
َ
«حذيرٌ تَ  َفِهي

(1)
. 

 َفَقـاَل 
ُّ
ـيَرافِي   َف لِـأَ  نَّ إ  » :َوَقْد َذَكَر ُدخوَلَها َعَلى الُحُروِف السِّ

ِ
 ُل ُخ دْ َتـ دْ َقـ امِ هَ فْ تِ ْسـاًل

 يفِـ ااباـجَ يْ إِ  هُ رُ يِّ َصـتُ فَ  ِي فْ النَّ  ىلَ عَ  ُل ُخ دْ تَ فَ  ،دِ عُّ وَ التَّ وَ  ،ِخ يْ بِ وْ التَّ وَ  ،ارِ كَ نْ اإلِ وَ  ،دِّ الرَّ وَ  ،رِ يْ رِ قْ تَّ لل

ِذينَ  َنَبأُ  َيْأتُِكمْ  َأَلمْ ] :-- هِ لِ وْ قَ وَ  ،[َصْدَركَ  َلَك  َنْشَرْح  َأَلمْ ] :-- هِ لِ وْ قَ كَ  رِ يْ رِ قْ التَّ   الَّ

«[َقْبُل  مِنْ  َكَفُروا
(2)

. 



 .(4/179الُبرهاُن فِي عُلوِم الُقرآِن ) (1)

 .(3/416َشرُح كِتاِب ِسيَبَوْيِه ) (2)
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يِن الــُمَراِديُّ فِـي نَِقـاِط الَفـْرِق بـيَن الَهْمـَزِة وَ  َد َبـدُر الـدِّ أنَّ الَهْمـَزَة  ،(َهـْل )َوَقْد َعـدَّ

 بِِخالِف 
ِّ
ـيْ أَ  ةُ زَ مْ الهَ  ِت دَ رَ فَ انْ وَ » :َفَقاَل  ،(َهْل )َتْدُخُل َعَلى الـَمنِْفي  ىَلـعَ  ُل ُخ دْ َتـ اَهـنَّ أَ بِ  اضا

ِّ فِ نْ مَ ـال
 (ْل َهـ) ُل ُخ دْ َتـ ًَل وَ  .[كَ رَ دْ َصـ َك َلـ ْح رَ ْش نَ  مْ لَ أَ ] ،[هُ دَ بْ عَ  اف  كَ بِ  اهللُ  َس يْ لَ أَ ] :وُ حْ نَ  ،ي

  فِ نْ مَ  ىلَ عَ 
«ي

(1)
. 

 نَ وْ دُ  هِ ْيـلَ عَ  ةِ زَ ْمـالهَ  ُل وْ ُخـدُ  ازَ َجـ ايًّـفِ نْ مَ  انَ َكـ نْ إِ َفـ» :َوَسَبَقُه إِلى ذلَِك أُبو َحيَّاَن إِْذ َقاَل 

«(ْل هَ )
(2)

. 

اَوَذَكَرُه ابُن  ِهشام  أيضا
(3)

 .َكَما َذَكَره َغيُرُهم مَِن الُعَلَماِء األَْعاَلمِ  ،

ـنَعِة الــَمْجنَى َعَلْيـِه ِسـْيَبَوْيِه َذَكـَر ُدُخوَلَهـا َعَلـى  (ًَل )َفِمنُْهم إَِمـاُم الصَّ
(4)

َكَمـا َذَكـَر  ،

(إِنْ )ُدُخوَلَها َعَلى 
(5)

ا ُدُخوَلَها َعَلى الَواوِ  ، َوَذَكَر أيضا
(6)

نَّ أوزوَن َلْم يقرْأ َلو َحتَّى َولكِ  .

 .َيعِرَف َرأَيهُ 

ُد َحيُث َتَكلََّم عْن ُدُخولَِها َعَلى َبعِض الُحُروِف فِـي أَمـاكَِن مِـْن ُكُتبِـهِ   ،َومِنْهُم الـُمَبرِّ

تِى اْلَواوِ  َباُب  َهَذا)» :َومِنَْها َقْوُلُه فِي َباب  ُمْسَتِقل  َعْن ُدُخولَِها َعَلى الَواِو َفَقاَل   ُل ُخ دْ تَ  الَّ

ْستِْفَهامِ  ُف ألِ  َعَلْيَها
ِ
 (اًل



انِي فِي ُحُروِف الـَمَعانِي (1)  .(341ص) الَجنَى الدَّ

َرِب ) (2)  .(5/2165ارتَِشاُف الضَّ

 .(457ص) ُمغنِي اللَّبيِب  (3)

 .(2/307الكَِتاُب ) (4)

 .(3/82الكَِتاُب ) (5)

 .(3/189الكَِتاُب ) (6)
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ــنْ  ُهـوَ  َأوَ  :-وَعْمــر   ِعنْــدَ  ادا ْيـزَ  َرَأْيــُت  :اْلَقائِــُل  َقـاَل  اإِذَ -َقْولــك َوَذلِـَك   ؟هُ ُســالِ جَ يُ  مِمَّ

نْ  َوُهوَ  :َقاَل  َقائاِلا  َكَأنَّ  ُف طِ عْ تَ  َت نْ كُ  َما دِّ َح  ىلَ عَ  َت مْ هَ فْ تَ اْس   َهـَذا َأوَ  :َقـاَل فَ  ،هُ ُسـالِ جَ يُ  مِمَّ

ْسـتِْفَهامِ  ُحـُروِف  َسـائِرُ  َكـَذا َوَلـْيَس  ،اْلـَواوِ  ىلَ عَ  ُل ُخ دْ تَ  اهَ نِ كُّ مَ تَ لِ  ُف اأْللِ  َوَهِذه َكَذا؟
ِ
 ،اًل

 :وُل َوتُقـ (َهـْل ) َل بْ قَ  اْلَواوُ  َفتكونُ  ؟كَ عنْدَ  ُهوَ  ْل َوهَ  :َك َقْولِ  يفِ  َعَلْيِهنَّ  ُل ُخ دْ تَ  اْلَواوُ  إِنََّما

  دُ بْ عَ  َوَأْينَ  ؟ُج رُ خْ تَ  َوَمتى ؟َت عْ نَ َص  َوَكيَف 
ِ
 ُل ُخ دْ َتـ َوًَل  َف لِ اأْلَ  إًِلَّ  َهاَجِميعُ  َوَكَذلَِك  ؟اهلل

ــَواوُ  ــعَ  اْل ــا؛ (مْ أَ ) َوًَل  ،(مْ أَ ) ىَل َنَّ  َعَلْيَه
ِ
ــَواوُ  ،لْلَعْطــِف  (مْ أَ ) أل ــرُ  ،لْلَعْطــِف  َواْل ــِذهِ  َوَنظِي  َه

  ُل َقوْ  ،ِف طْ اْلعَ  ُحُروِف  َوَسائِر ،َواْلَفاءِ  ،اْلَواوِ 
ِ
 يُهمْ تِ َيـأْ  َأن الُقَرى َأْهُل  َأَفَأمِنَ ] :-- اهلل

«[َيْلَعُبونَ  مْ هُ وَ  ىحا ُض  انَ بأُس  همَيْأتِيَ  َأنْ  اْلقرى أهُل  َأمن َأوَ ] ،[نَائُِمونَ  َوُهمْ  بَيَاتاا بَْأُسنَا
(1)

. 

يَن َذَكــُروا ُدُخوَلَهــا َعَلــى الُحــُروِف َكثِيــُروَن ِجــ اَوالُعَلَمـاُء الــذَّ   :َفِمــنُْهم ،دًّ
 
أُبــو َعلـِـي

 
ُّ
الَفاِرِسي

(2)
اِج  ، رَّ َوابُن السَّ

(3)
،  

ُّ
اِجي جَّ َوالزَّ

(4)
َوابُن َفاِرس   ،

(5)
َوابـُن اًلنبـاِريِّ  ،

(6)
َوابـُن  ،

اِق  الــَورَّ
(7)

َوابــُن َمالـِـك   ،
(8)

،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 .(3/307الـُمقَتَضُب ) (1)

(2)  
ِّ
 .(1/718) الـَمَسائُِل الَبصِريِّاُت للَفاِرِسي

 .(1/396األُصوُل فِي النَّْحِو ) (3)

(4)  
ِّ
اِجي جَّ َفاِت للزَّ  .(19ص) ُحُروُف الـَمَعانِي َوالصِّ

اِحبِي (5)  .(137(، و)80ص) الصَّ

 .(268ص) اسَراُر الَعَربِيَّةِ  (6)

 .(154ص) ِعَلُل النَّْحوِ  (7)

افَِيِة ) (8)  .(2/568َشْرُح الَكافَِيِة الشَّ
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يَش َوابُن َيعِ 
(1)

،   
ُّ
يوطِي َوالسُّ

(2)
،  

ُّ
ُسوقِي َوالدُّ

(3)
ُد  ، َوآَخُروَن َكثِيروَن بَِحيُث َيمـلُّ الــُمَتَعدِّ

 .َوَيَكلُّ 

 َتَعـاَلى مِـْن هـَذا 
ِ
فأرُجو أْن ُيراِجَع َصاِحُب الِجنَاَيِة َنفَسُه َبْعـَد هـَذا َوَيُتـوَب إَِلـى اهلل

فتَِراءِ 
ِ
 .اَيَة للَجِميعِ َنْسَأُل اهلَل َتَعاَلى الِهدَ  ،اًل

ُم َعْن إَِذا َومِثالَِها َراِخ  ،ُثمَّ َيَتَكلَّ ا عقلِيًّا ِسَوى أنَُّه َجاَء بالصُّ َوًل َيعَتِرُض عليِه اعتَِراضا

 َلَوَقْفنَا عليهِ  ،َفَقطْ 
 
ولكِنَّ الَوْقَت َأْشَرُف مِْن أْن ُيَضيََّع بَِكـالم   ،َفَلو َجاَء باعتَِراض  ِعْلِمي

 فيِه َدلِيٌل َوًَل ُشْبَهُتُه! ًَل َيُكونُ 

ُم َعـْن  َفَتْينِ  (َأن)وَ  ،(إِنْ )َوَبْعـَد ذلِـَك يـَتَكلَّ َوَيْعَتـِرُض َعَلـى الَقـْوِل بَِضــِميِر  ،الـــُمَخفَّ

أنِ  دَّ َعَلْيِه فِي الَفْصِل اآلتِي ،الشَّ  .َفإِليَك َكالَمُه َوالرَّ

q 
 

 

 

  



ِل ) َشْرُح  (1)  .(2/287الـُمَفصَّ

 .(2/388َهْمُع الَهَوامِِع ) (2)

 َعَلى ُمخَتَصِر الـَمَعانِي ) (3)
ِّ
سوقِي  .(2/389َحاِشَيُة الدُّ
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 أِنَعَلى َضِميِر الشَ  ،ِاْعِتَراضٌّ ِمْن َوْهن

َفَة مِْن  :أنْ » :ُثمَّ يُقوُل الـُمهنِدُس  اَها النَُّحاُة أِن الـُمخفَّ َزِعيَمِة -الثَِّقيَلةِ  (أنَّ )َوَقْد َسمَّ

ـأِن َوَجَعُلـوا  -األحُرِف الـُمَشبََّهِة بالِفْعلِ  وُه َضِميَر الشَّ ا َسمَّ ا َمْحُذوفا َوأوجُدوا َلَها اْسما

ــي َبعــ تِ ــَة الَّ ــا الُجْمَل ــاَلى .َدَهاَخَبَرَه ــِه َتَع ــي َقْولِ ــنُْكْم َمْرضــى] :َفِف ــَيُكوُن مِ ــَم َأْن َس  [َعلِ

ل) مِّ  .(الـُمزَّ

أنِ  :(َأنْ )ُتعَرُب  َفةا مَِن الثَِّقيَلِة َواسُمَها َمحُذوٌف َضِميُر الشَّ  .(أنَّهُ ) :تقِديُرهُ  ،ُمَخفَّ

أِن هَذا؟ َوَهـْل َما الَغاَيُة مِْن ذلَِك التَّأِويِل؟ َوَما الَفائِ  :ونحُن نسأُل  َدُة مِْن َضِميِر الشَّ

 
ِ
اَدُة الُعَلَماُء ذلَِك َوَيحَفُظوَنـُه --ُيْقَبُل ذلَِك التَّأويُل فِي َكالِم اهلل ؟ َوكيَف َيْقَبُل السَّ

َب الِعْلـِم بِِحْفـِظ تِْلـَك الَقَواِعـِد الَعتِيـَدِة لَِفْهـِم الُقـرآنِ  ،َعْن َظْهـِر َقْلـب    َوُيطـالُِبوَن ُطـالَّ

  (َعلِـَم َأنْ )َوَهـْل  .الَكِريمِ 
ِ
؟ َراِجـْع َبْحـَث األَْحـُرِف (َعلِـَم أنَّـهُ )ُتَعـاِدُل  --ِعنْـَد اهلل

 .(95) :ص .«الـُمَشبََّهِة بالِفْعلِ 

ـِذي ُيَطالُِبـُه الــمهنِدُس  :أُقوُل  أِن َراِجٌع إَلـى الَبْحـِث الــَمْعنَِويِّ الَّ إنَّ أمَر َضِميِر الشَّ

ا عتِـَراَض  ،ا َرآُه بُأمِّ َعْينِِه ُينْكُِرهُ َوإِذَ  ،َدوما
ِ
تِـي َسـَلَكَها إًِلَّ اًل ـبِيِل الَّ ُه فِـي هـِذِه السَّ َفاَل ُيِهمُّ

نتَِقادَ 
ِ
 فِي اإِلْنَكارِ  ،َواًل

 
 َهَمِجي

 
ْدَم بَِشْكل  َعْشَوائِي  .َوالَهْدَم َوالرَّ

ــيِم  ــْن َأْجــِل َتْعظِ ــاَن مِ ــِميِر َك ــالَقْوُل هبــَذا الضَّ ــى يَأُخــَذُه َف ــِر َوَتْفِخــيِم َشــأنِِه َحتَّ الَخَب

َقــُه باجتَِهــاد   ــَة  ،الـــُمَخاَطُب بِِجــد  َوُيَحقِّ ُمــوا عنــُه بَِمــا َيْشــِفي الِعلَّ ــوُه َوَتَكلَّ والُعَلَمــاُء بيَّنُ

  الُجَمـلِ  نَ مِـ جملة   ِذْكرَ  واأرادُ  اإذَ  مْ هُ أنَّ  اعلمْ » :َقاَل ابُن َيِعيَش  ،َوَيْرِوي الُغلَّةَ 
ِ
 ،ةِ سـميَّ اًل

مُ  فقدْ  ،ةِ عليَّ الفِ  :أوِ  ايْ مِ َض  اهَ لَ بْ قَ  ونَ ُيقدِّ  ةُ َلـمْ الجُ  وتكـونُ  ،ةِ َلـمْ الجُ  َك لْ تِ  نْ عَ  ةا ايَ نَ كِ  يكونُ  را
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ــَخ  اَب ــ را ــ َك ذلِــ نْ َع اِســفْ تَ وَ  ،رِ يْ مِ الضَّ ــ يرا ــدُ وَ  .هُ َل ــ ونَ ُيَوحِّ ــدِ يُ  هــمنَّ ألَ  ؛رَ يْ مِ الضَّ  األمــرَ  ونَ ري

 مِ يْ ِخـفْ التَّ  عِ اِضـوَ مَ  يفِـ إًلَّ  ذلـَك  ونَ فعُلـيَ  وًل ،يٌث وحدِ  أنٌ َش  ة  جمل كلَّ  ألنَّ ، يَث والحدِ 

 وَ ُهـ اَمـنَّ إِ  .رٌ َظـاهِ  ْمـهُ دَّ قَ تَ يَ  لـم ميرٌ َضـ (ُهـوَ )ـَفـ ،(قائمٌ  زيدٌ  وَ هُ ) :َك قولُ  َك وذلِ  ،مِ يْ ظِ عْ التَّ وَ 

َرهُ وَ  ،ِث يْ دِ الحَ وَ  نِ أْ الشَّ  يرُ مِ َض   هذهِ  يف تأِت  مْ لَ وَ  ،(مٌ ائِ قَ  يدٌ زَ ) وَ هُ وَ  ،رِ بَ الخَ  نَ مِ  هُ دَ عْ بَ  امَ  َفسَّ

رَ ُمفَ  ْت انَ كَ  َك لِ ذَ لِ وَ  ،ىنَ عْ مَ ـال يفِ  (وَ هُ ) هاألنَّ  إِ؛دَ تَ بْ مُ ـال ىإلَ  د  ائِ عَ بِ  ةِ لَ مْ الجُ  يهِ وَ  ،هُ لَ  ةا سِّ  ُيسـمِّ

«هِ يْ لَ إِ  دُ وْ عُ يَ  امَ  هُ مْ دَّ قَ تَ يَ  مْ لَ  هُ نَّ أَلَ  ؛وَل هُ جْ مَ ـال رَ يْ مِ الضَّ  ونَ يُّ فِ وْ الكُ 
(1)

. 

 فيـهِ  ذِ ْخـاألَ  َل ْبـقَ فَ  ،هُ َثـيْ دِ َح  عُ امِ السَّ  مَ ظِ عْ تَ ْس يَ  أنْ  مُ لِّ كَ تَ مُ ـال دَ َص قَ  إذا» :َوَقاَل ابُن َمالِك  

«(نِ أْ الشَّ  يرَ مِ َض ) :ىمَّ َس مُ ـال رِ يْ مِ الضَّ بِ  هُ حَ تَ تَ افْ 
(2)

. 

ى أْنِ  رَ يْ مِ َض ) :َفيَُسمَّ ةِ  رَ يمِ َض )وَ  ارا كَّ ذَ مُ  َكانَ  اإِذَ  (اْلَحِديِث )وَ  (الشَّ اثا نَّ ؤَ مُ  َكانَ  اإِذَ  (اْلِقصَّ
(3)

. 

ةِ  ـِة الَفـذَّ َغِويَّ ِميِر َوأَباَنُه بُِمْكنَتِِه اللُّ ُّ َعْن هَذا الضَّ
ِضي َم الرَّ  ادُ رَ مُ ـالـوَ » :َفَقـاَل  ،َوَقْد َتَكلَّ

ـ ،إليهِ  دِ وْ عُ مَ ـالكَ  ،ةُ بَ يْ الغَ وَ  ادُ رَ فْ اإلِ  هُ مُ زَ لْ فيَ  ،ةُ صَّ القِ وَ  أنُ الشَّ  :رِ يْ مِ الضَّ  اهبذَ   وهـو ،ارا مـذكَّ  اإمَّ

 لِ وْ ؤُ ْس مَ ـالـ إلـى ةِ َقـيْ قِ الحَ  يف عٌ اِجـرَ  هُ نَّ أَ كَ  يرُ مِ الضَّ  وهذا ،يءُ جِ يَ  امَ كَ  ،اثا نَّ مؤَ  :أو ،األغلُب 

 مَ هَ بْ تَ اْس فَ  ،ةا بَ لَ َج وَ  اءا َض وْ َض  عَ مِ َس  هُ نَّ أَ كَ  ،(ٌل بِ قْ مُ  رُ يْ مِ األَ  وَ هُ ) :الا ثَ مَ  وُل تقُ  ،ر  قدَّ مُ  ال  ؤَ ُس بِ  هُ نْ عَ 

ـلَ فَ  ،اهذَ  نُ أْ الشَّ  :ِي أَ  ،(ٌل بِ قْ مُ  رُ يْ مِ األَ  وَ هُ ) :يَل قِ فَ  ؟نُ أْ الشَّ  امَ  :َل أَ َس فَ  رُ مْ األَ   ودُ عُ مَ ـالـ كـانَ  امَّ

ـ هُ نَ مَّ َض تَ  يذِ الَّ  إليهِ  ـ رِ َبـخَ بِ  رِ يْ ِسـفْ التَّ  يفِـ يَفـتَ اكْ  ،ُل ْبـقَ  ر  اهِ َظـ رُ ْيـغَ  ،اُل ؤَ السُّ ـ رِ يْ مِ الضَّ  يذِ الَّ

 دَ ْعـبَ  ةَ َلـمْ الجُ  أنَّ  اهبـذَ  َك َلـ انَ َبـفَ  ،هُ لَ  نٌ بيَّ مُ وَ  ،هُ نْ عَ  ولِ ؤُ ْس للمَ  نٌ عيَّ مُ  هُ ألنَّ  ؛ل  ْص فَ  اَل بِ  هُ بُ قَّ عَ تَ يَ 

 هِ  :ْل بَ  ،رِ يْ ِس فْ التَّ  دِ رَّ جَ مُ ـلِ  اهَ بِ  َت ؤْ يُ  مْ لَ  رِ يْ مِ الضَّ 
َ
 ْت يَ مِّ ُسـ لكـنْ  ،آِت دَ تَ بْ مُ ـالـ ارِ بَ ْخ أَ  رِ ائِ َس كَ  ي



ِل ) (1)  .(2/335َشْرُح الـُمَفصَّ

 .(1/163َشْرُح التَّسِهيِل ) (2)

َرِب أل1/272َهْمُع الَهَوامِِع ) (3) ا: ارتَِشاُف الضَّ  .(2/947بِي حيَّاَن )(، َوُينَْظُر أيضا
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  ،ايرا ِس فْ تَ 
ـ مُ يْ ِخـفْ تَ وَ  ،رِ ْمـاألَ  مُ يْ ظِـعْ تَ  :يرِ ِسـفْ التَّ  مَّ ُثـ امِ َهـبْ اإلِ  اذَ هَ بِ  دُ ْص القَ وَ  ،َبيَّنُْتهُ  امَ ـلِ  ،نِ أْ الشَّ

 عَ  ائا يْ َش  ةِ رَ سَّ فَ مُ ـال ةِ لَ مْ الجُ  ونُ مُ ْض مَ  ونَ يكُ  أنْ  دَّ بُ ًَل  ،اهذَ  ىلَ عَ فَ 
 ،اُل َقـيُ  اَل َفـ ،هِ بِـ ىنَ تَ عْ يُ  اما يْ ظِ

«(رُ يْ طِ يَ  اُب بَ الذُّ  وَ هُ ) :الا ثَ مَ 
(1)

. 

ِة  يِديَّ ـ رَ يْ مِ َضـ أنَّ  مْ لَ اعْ َفـ» :َيحَيـى ْبـُن َحْمـَزةَ  هِ َعْصرِ فِي َوَقاَل إَِماُم الزَّ ـالقِ وَ  نِ أْ الشَّ  ةِ صَّ

ـالقِ  َك ْلـتِ  مِ يْ ظِـعْ تَ  يفِـ ةِ غَ الَ بَ مُ ـال ةِ هَ جِ  ىلَ عَ  دُ رِ يَ  مانَّ إِ  ،هِ الِ وَ ْح أَ  ِف اَل تِ اْخ  ىلَ عَ   مِ يْ ِخـفْ تَ وَ  ،ةِ صَّ

ـ نَّ ألَ  ؛اثانياـ هِ وتفسـيرِ  ،ًلا أوَّ  هِ إضـمارِ  جهـةِ  نْ مِـ هِ ْيـفِ  ةِ غَ اَل البَ  لِ يْ ِص حْ تَ وَ  ،اهَ نِ أْ َش   اذَ إِ  ءَ ْى الشَّ

 هِ ْيـفِ  ْت لَ َصـَح  اهـذَ  لِ ْجـأِلَ فَ  ،هِ ْيـلَ إِ  ٌق وُّ َشـتَ  اَهـلَ وَ  ،هِ ِمـهْ فَ  ىَلـإِ  ةٌ عَ لِّ طَ تَ مُ  وُس فُ النُّ فَ  اما هَ بْ مُ  انَ كَ 

  نَ مِ  هِ يْ فِ  امَ  لِ ْج وألَ  ،ةُ غَ اَل البَ 
ِ
 ةِ غَ يْ لِ البَ  عِ اِض وَ مَ ـال يفِ  ًلَّ إِ  دُ رِ يَ  ادُ كَ يَ  ًَل  ،امِ هَ بْ اإلِ بِ  اصِ َص تِ ْخ اًل

«ةِ امَ خَّ الفَ بِ  ةِ صَّ تَ خْ مُ ـال
(2)

. 

ِميُر َليَس َشيئاا َوهِميًّا َأْوَجَدُه النَُّحاُة بحيـُث َلـْم يُكـْن َلـُه فِـي َكـالِم  :أِخيًرا َفهَذا الضَّ

َرُه هؤًلءِ  ـِميِر َأْن َيْظَهـَر فِـي الَكـالِم َوَيـربَز ا :بلِ  ،الَعَرِب َأصٌل َفَقدَّ أَلْصُل فِي هـَذا الضَّ

 َتَعـــــاَلى ،(َزْيـــــٌد ُهـــــَو ُمنَْطلِـــــٌق ) :َكَقـــــْولِِهم
ِ
 { ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } :َوَكَقـــــْوِل اهلل

 .(اإلخالص)

ُهــوُر ُهــَو األَْصــُل  َكَمــا َأَشــاَر إليــِه ابــُن الَحاِجــِب  َوهــَذا الظُّ
(3)

ــا الَحــْذُف َفَكــاَن  ، أمَّ

ختِ 
ِ
ِميُر فِْيهِ  ،َصارِ لال ُر هَذا الضَّ ا َيِجُب فِيِه َتعظِيُم الَكالِم ُيَقدَّ َوهـَذا  ،َوَما َداَم الـَمَكاُن مِمَّ

 .ُهَو َغَرُض التَّقِديرِ 



 .(465-2/464َشْرُح الَكافَِيِة ) (1)

 .(2/76الطَِّراز ألَْسَراِر الَباَلَغِة َوُعُلوِم َحَقائِِق اإلْعَجاز لَِيحيى بِن َحمَزَة ) (2)

ِر (، َتْحَت ُعنَواِن: )الِقَياُس إِْبَراُز َضِميْ 10(، ُينَْظُر: إِْمالُء )2/634أَمالِي ابِن الَحاِجِب ) (3)

) ْأِن، َوَحْذُفُه َشاذٌّ  .الشَّ
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ا ـرْ فَ  اكَ نَـهُ أنَّ  :َوَكَما َيِجُب َأْن َنعَلَم أيضا  ،(ٌق لِـطَ نْ مُ  دٌ ْيـزَ ) :انَـلِ وْ قَ  نَ يْ َبـ ىنَ عْ مَ ـالـ يفِـ اقا

ٌّ لِـوَّ أَ  ارٌ َبـْخ إِ  ىَلـوْ األُ  ةُ َلـمْ الجُ فَ  ،(ٌق لِـطَ نْ مُ  دٌ يْ زَ  وَ هُ )وَ  ،(ٌق لِ طَ نْ مُ  وَ هُ  دٌ يْ زَ )وَ 
 اَهـيْ فِ  ةُ َيـانِ الثَّ وَ  ،ي

 مِ يْ ِخــفْ التَّ  ىنَـعْ مَ  اَهــيْ فِ  اَمـنَّ إِ وَ  ،صِ يْ ِصـخْ التَّ  ىنَــعْ مَ  ةِ َثـالِ الثَّ  يفِـ َس يْ َلــوَ  ،صِ يْ ِصـخْ التَّ  ىنَـعْ مَ 

مِ يْ ظِ عْ التَّ وَ 
(1)

. 

ا َكاَل    (َعلِـَم َأنْ )َوَهـْل ) :ُم الـمهنِدِس هَذاأمَّ
ِ
 ،(؟(َعلِـَم أنَّـهُ )ُتَعـاِدُل  --ِعنْـَد اهلل

ِرينَ  َفُهَو َكالٌم َضِعيٌف َوإِيَراٌد َهِزيـٌل؛ ألنَّ النَُّحـاَة َوالــُمَفسِّ
(2)

َلـم ُيَغيِّـُروا الـنَّصَّ َحتَّـى  ،

 َتَعـاَلى َوبيَّنُـوهُ َوُكـلُّ َمـا فِـي األَْمـِر َأنَّ  ،ُيِخيَفُهم أوزوُن هبَذا
ِ
ـُروا َكـالَم اهلل َوهـَذا  ،ُهـم َفسَّ

عتَِراِض َعَلى َمْن َجاَء إَِلى ُسوَرِة 
ِ
عتَِراُض َكاًل

ِ
َحى)اًل  :(الضُّ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ  چ  چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ }

 گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌ ڌ

 .(الضحى) { گ گ گ

َوَما  :(چ  چ)َوإًِلَّ فاألَْصُل فِي  ،ِذَفْت ُمَراَعاةا للَفَواِصلِ إِنَّ َضَمائَِر النَّْصِب ُح  :َوَقاَل 

 .َفَأْغنَاكَ  :(گ) :َوفِي ،َفَهَداكَ  :(ک) :َوفِي ،َفآَواكَ  :(ڑ) :َوفِي ،َقاَلكَ 

ــُه َجاِهــٌل بُِلَغــِة الَعــَرِب َوَأســالِيبَِها  ،َفــإَِذا َجــاَء َواِحــٌد َواعَتــَرَض َعَلــى هــَذا ــا أنَّ َعلِْمنَ

َهْمنَا َتفكِيَرُه؛ ألنَّـُه َيَتَجاَهـُل أنَّ الُقـرآَن الَكـِريَم َجـاَء  ،َوَقواِعِدَها الَباَلِغيَّةِ  ،ابِيَّةِ الِخطَ  َواتَّ

َغِة فِـي َتفِسـيِرَها َوَتْوِجيِهَهـا ،بلَِساِن الَعَرِب  فِـي الَحـْذِف  ،َفَيِجُب ُمَراَعاُة َقَواِعِد هِذِه اللُّ

 الَفِصْيِح َواإِلْضَماِر َوَغيِرِهَما مِ 
ِّ
 .ْن أَسالِيِب الَكالِم الَعَربِي



امرائِي ) (1)  .(1/58َمَعانِي النَّحو للدكُتوِر َفاِضل السَّ

ِريَن َوَغيِرِهم (2) ُه إَِلى الـُمفسِّ ُه إَِلى النَُّحاِة َفَقْط، َبْل: َيَتَوجَّ  .َكالُمُه ًَل َيَتَوجَّ
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َكَمـا ُهـَو  ،َفبِهَذا َعلِْمنَا أنَّ إِْلَزاَم الـمهنِدِس هبَذا األَْمِر ُمنْبٌِئ َعْن َجْهلِِه بِلَِساِن الَعَرِب 

َغةِ  ِحيِح بُِمْقَتَضى اللُّ َوَبْيَن التَّحِريِف  ،ُمعِرٌب َعْن َعَدِم َمْعِرَفتِِه بالتَّفِريِق بيَن التَّأِويِل الصَّ

 !  للنَّصِّ

ا بالنِّْسَبِة لَِكالمِِه َهَذا  ،(بالِفْعـلِ  الــُمَشبََّهةِ  األَْحُرِف  َبْحَث  َراِجعْ ) :-ثَِقةا بِكَِتابِهِ -َوأمَّ

ــَراَءَة َردِّي عليــِه فـِـي هــَذا  ،َراِجُعــوا هــَذا الَفْصــَل مِنْــهُ  :َفـأُقوُل عنــهُ 
ُدوا قِ َوَبْعــَد هــَذا َجــدِّ

ِق  ،َحِث الـَمبْ   .َحتَّى َتَتبيََّن َلُكْم َحِقيَقُة ثَِقتِِه بِكَِتابِِه الـُمَلفَّ

q 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  371 

 َأْوَهاُم الـُمَهْنِدِس

 الـُمَخفَ َفة (ِنِإ)ِفي َبْحِث  ،الـُمَلفَ َفة

َفِة َوَيُقوُل  (إِن)ُثمَّ َبْعَد ذلَِك َيْطَغى َعَلى   َلـْم هِذِه ًَل عَمَل َلَهـ (إِنْ )وَ » :الـُمَخفَّ
َ
ا َفِهـي

ْسَم َبْعَدَها َوَلْم َتْرَفِع الَخَبرَ 
ِ
 [َقاُلوا إِْن هَذاِن َلَساِحَرانِ ] :َكَما فِي َقْولِِه َتَعاَلى ،َتنِْصِب اًل

ى-اسٌم َمْرُفوٌع باأللِِف  :(هذانِ )حيُث نِجُد َبْعَدَها  .(َطه) اسـٌم  (َسـاِحَران)وَ -ألنَّـُه ُمَثنـ 

 .ن ىمرُفوٌع باأللِِف ألنَُّه ُمث

اَدَة النَُّحاَة َلْم َيِجُدوا َعاَلَمَة النَّْصِب  (الَياء المثنى)وهَكَذا َفإِنَّ السَّ
(1)

 (إِن)فاعَتَبَروا  

نَُّهم ًَل َيعِرُفوَن َدْوَر الَكلَِمِة إًِلَّ مِـْن ِخـالِل الَحَرَكـاِت َحتَّـى َوَلـْو َغـاَب 
ِ
ًَل َعَمَل َلَها؛ أل

سَم َبْعَد  َوًَل َيعَتِرُفونَ  ،الـَمْعنَى
ِ
ا (إِنْ )َأنَّ اًل ُدوَن  ،منُْصـوباا :َأوْ  ،ُيْمكُِن أْن َيُكوَن َمْرُفوعا

 َغالِباـا َمـا َتُكـوُن ُمْضـِحَكةا  ،َأْن ُيِخلَّ بالـَمْعنَى
ا َعْن َتخريَجـات  لِذلَِك َفُهم َيْبَحُثوَن َدْوما

 .(96) :ص .«ُمْبكَِيةا 

َربِيَِّة َوآَراِء ُعَلَمائَِها َيحُصُل مِنُه الَعَجُب الُعَجاُب مَِن إِنَّ أوزوَن لُِبْعِدِه َعِن العَ  :أُقوُل 

ا ،الَجهــِل ِحْيناــا زِوَراِر َطــْورا
ِ
َوإًِلَّ َكيــَف َيْخَفــى َعَلْيــِه أنَّ النَُّحــاَة  ،َوالَغــشِّ َوالِخَياَنــِة َواًل

ا بَِحيُث  َلـْم َتْبـَق َشـاِرَدٌة َوًَل َواِرَدٌة إًِلَّ  َتَكلَُّموا َعْن هِذِه الـَمَسائِِل َوَضَبُطوَها َضْبطاا َدقِيقا

نَْتَها َقَواِعُدُهم َوَضَوابُِطُهم  .َتَضمَّ

ةا ُأْخَرى َوَأُقـوُل  ُر َمرَّ َيـا ُمَهنْـِدُس إَِذا َأْنـَت ًَل َتْعـِرُف َمْصـَدَر اسـتِْدًلِل النَُّحـاِة  :َوُأَكرِّ

َل ُهـَو  فإِنَّ  ،َواستِْشَهاِدِهم فِي التَّْقنِيِن َوالتَّقِعْيدِ  ا أنَّ َمْصـَدَرُهُم األَوَّ اَء َيعِرُفـوَن َجيِّـدا الُقرَّ



الَياء للُمَثنَّى(؛ ألنَُّه ليَس فِي الَعَربِيَِّة )الَياُء الـُمَثنَّى(، َكاَن َعليِه أْن َيُقوَل: )َياء الـُمَثنَّى(، َأْو: ) (1)

 .َولكِْن فِْيَها َياٌء َتُكوُن َعاَلَمةا للُمَثنَّى
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 َعَلى اإِلْطالِق 
 
َفلِذلَِك ًَل َتِجُد فِي َقَواِعِدِهْم َما  ،الُقرآُن الَكِريُم؛ ألنَُّه َأْفَصُح َكاَلم  َعَربِي

ا  ،اُن لَِقَواِعـِدِهم َوتأِسْيِسـَهاالُقـرآُن الَكـِريُم ُهـَو الــِميزَ  :َبـلِ  ،ُيَخالُِف الُقرآَن الَكِريَم أَبدا

َوَضْبِط األُُصوِل َوَتْقنِْينَِها
(1)

. 

َفِة َوَذَكُروا َلَها َشَواِهَد َكاَلِم الَعَرِب  (إِنِ )َفالُعَلَماُء َتَكلَُّموا َعْن  َوفِـي كَِتـاِب  ،الـُمَخفَّ

ــا َعَلــى َضــَوابِِط إِْعَمالَِهــا َوإِْهَمالَِهــا  َتَعــاَلى أيضا
ِ
ا َكــالَم اْبــِن ِهَشــام  َكَمــ ،اهلل ا َنَقْلنَــا َســابِقا

ةا ُأْخَرى لَِفائَِدتِهِ  َفةا  ونُ كُ تَ » :َقاَل ابُن ِهَشام   ،َفنَْذُكُرُه ُهنَا َمرَّ  ىَلـعَ  ُل ُخ دْ َفتَ  الثَِّقيَلةِ  نَ مِ  ُمَخف 

  ىلَ عَ  ْت لَ َخ دَ  َفإِنْ  نِ يْ تَ لَ مْ الجُ 
ِ
ااَل ِخ  اهَ الُ مَ عْ إِ  َجازَ  ةِ يَّ مِ ْس اًل  الِحْرمَِيْينِ  قَِراَءةُ  انَ لَ  ،ينَ يِّ وفِ للكُ  فا

ــا ُكــالًّ  نْ َوإِ ] ر  ْكــبَ  َوأبــي مَّ َينَُّهمْ  لَّ  طَ نْ مُ ـَلــ ارا ْمــعَ  إِنْ ) :هِ يْ وَ يبَ ِســ ةُ اَيــكَ حِ وَ  ،[َلُيــَوفِّ
 رُ ُثــَويكْ  ،(ٌق لِ

لـِـَك  ُكــلُّ  َوإِن] :َنْحــو اَهــالُ مَ هْ إِ  ــا َذ  ْنَيا اْلَحَيــاةِ  َمَتــاعُ  َلمَّ  َلــَدْينَا َجِميــعٌ  اَلـــمَّ  ُكــلٌّ  َوإِنْ ] ،[الــدُّ

 ونَ نُ  دَ دَّ َش  هُ َأنَّ  إًِلَّ  ،ير  ثِ كَ  اْبنُ  َقَرأَ  َوَكَذا [انِ رَ احِ َس لَ  َهَذانِ  إِنْ ] :ص  َحفْ  َوقَِراَءةُ  ،[ُمْحَضُرونَ 

ـَخ  نْ َمـ قِـَراَءةِ  فِـي [ظٌ افِ َح  اهَ يْ لَ عَ  اـمَ لَ  س  فْ نَ  لُّ كُ  نْ إِ ] :َذلَِك  نْ َومِ  (َهَذانِ )  َوإِنْ  (امَ ـَلـ) َف فَّ

 َوإِنْ ] :َنْحـوُ  اَناِسـخا  اَماِضـيا  اْلِفْعـلِ  َكـونُ  رُ كَثـاألَ وَ  ،اوباـُج وُ  ْت َلـمِ هْ أُ  اْلِفْعلِ  ىلَ عَ  ْت لَ َخ دَ 

 َأنْ  هُ َنـوْ دُ وَ  ،[نَ يْ قِ اِسـفَ لَ  مهُ َأْكَثـرَ  َنادْ َجـوَ  َوإِنْ ] ،[َلَيْفتِنُوَنـَك  َكـاُدوا َوإِنْ ] ،[ةا يـرَ بِ كَ لَ  َكاَنـْت 

ـذِ  َكـادُ يَ  َوإِنْ ] :ْحوُ نَ  اَناِسخا  اعا ارِ َض مُ  ونَ كُ يَ   نَ مِ ـَلـ َك نُـّظُ نَّ  َوإِنْ ] ،[َك َنـوْ قُ لِ زْ يُ لَ  ُرواَفـكَ  ينَ الَّ

ا النَّْوَعْينِ  ىلَ عَ  َوُيَقاُس  [اْلَكاِذبينَ  َفاقا «اتِّ
(2)

. 



الُقرآُن َقاُمْوُس َمْن َقاَل َشْيُخنَا أُبو الَفْضِل: َكاَن َيُقوُل َشْيُخنَا ِسيْبََوْيِه الـَمْغِرِب ِعَياد المْهَراُس: ) (1)

 .( َقاُمْوَس َلهُ ًَل 

بِن ِهَشام   (2)
ِ
 37-36ص) ُمْغنِي اللَّبِيِب ًل

ِّ
ا: َشْرَح كَِتاِب ِسْيَبَويِه للسيَرافِي (، َوانُظْر أيضا

بن َيِعيَش )2/467)
ِ
ِل ًل بِن َمالِك  )4/545(، َشْرَح الـُمَفصَّ

ِ
(، َوَتْمِهيَد 2/33(، َوَشْرَح التَّْسِهيِل ًل

ْبِن َبابَشاذ 3/1359ِهيِل الَفَوائِِد لِنَاظِِر الَجْيِش )الَقَواِعِد بَِشْرِح َتْس 
ِ
َمِة الـُمْحِسَبِة ًل (، َوَشْرَح الـُمَقدِّ

(1/256( 
ِّ
اطِبِي افِيَة للشَّ  .(2/385(، َوالـَمَقاِصَد الشَّ
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َكـاَلَم الــمهنِدِس َضـْرٌب مِـَن الـَوَهِم َوالَخَيـاِل؛ ألنَّ النَُّحـاَة َلـْم  َفَعَلى هَذا َنْعَلـُم أنَّ 

ا َيْخـُرُج َعـْن  ،عليِهُم الَحاًَلنِ َيْخَف  َوَضَبُطوا َلُهَما َضَوابَِط بحيُث ًَل َتِجُد مَِثاًلا َواِحـدا

ى بِـِه النَُّحـاةَ  ،َضَوابِطِِهم َوَقواِعِدِهم ـا  ،َفإَِذا َكاَن ِعنَْد أوزوَن َشيُء َفليـأِت بِـِه َوَيَتَحـدَّ أمَّ

َفهــَذا َمَضــاِحُك  ،ُوًلَدِة أوزوَن بــَأْكَثَر مِــْن َأْلــِف َســنَة   اإِلتَيــاُن بِِمَثــال  َبَحَثــُه النَُّحــاُة َقْبــَل 

 الُعَقاَلِء ِعنَْد التَّْحِقيِق!

ــا فِــي هــَذا الَفْصــِل َلــْيَس  َوفِــي الِخَتــاِم ًَل ُبــدَّ مِــَن اإِلَشــاَرِة إَِلــى أنَّ َكــالَم أوزوَن ُهنَ

ا فِي النَّْحِو َوْحـَدهُ  ـاَيْضـِرُب الَقـَراَءا :َبـْل  ،َتْشكِيكا َوُمحاَوَلـٌة َمخُذوَلـٌة  ،ِت الُقرآنِيَّـَة أيضا

عتَِراِض َعَلـى القـَراَءاِت الُقرآنِيَّـِة َوَتْوِجْيِهَهـا
ِ
ا  ،َمْرُذوَلٌة لال َمـَع الِعْلـِم أنَّ ُكـلَّ َواِحـد  مِنَـّ

ـاَوًَل ُبدَّ مِـْن َتوْ  ،َيْعِرُف أنَّ الِقَراَءاِت َجاَءْت َعَلى َلَهَجاِت الَعَرِب َوُلَغاتَِها  ،ِجيِهَهـا ُلَغِويًّ

فإِنَّـُه َيـنَْجُح فِـي التَّْشـكِْيِك فِـي  ،َفإَِذا َنَجَح أوزوُن فِـي َتْشـِويِه ُسـْمَعِة هـِذِه التَّوجْيَهـاِت 

 َتَعاَلى
ِ
ُل باَب التََّطاوِل َعَلى الُقرآِن الَكِرْيمِ  ،كَِتاِب اهلل   ،َوُيَسهِّ

ِ
 .َوالِعياُذ باهلل

ـابَِقْيِن َوَقْد َفَعَل هَذا فِي كَِتا  )وَ  ،(ِجنَاَيـِة الُبَخـاِريِّ )َبْيـِه السَّ
ِّ
ـافِِعي حيـُث  ،(ِجنَاَيـِة الشَّ

ِل َأَحاديـَث َواعَتـَرَض عليَهـا َوأَسـاَء إِلْيَهـا َمـَع أنَّ َأْصـَل تِْلـَك األََحاِديـِث  َذَكَر فِـي األَوَّ

ا  .الَكاتِِب َشيئاا َفَشْيئاا َوبِهَذا َتَتَجلَّى ُصوَرةُ  ،َمذُكوٌر فِي الُقرآِن الَكِرْيِم َتَماما

َوَأَسـاَء الَقـْوَل َواألََدَب  ،وَكَذا فِي الثَّـانِي َذَكـَر َمَسـائَِل َوَنَسـَبَها إَِلـى الِفْقـِه َوالتَّـاِرْيِخ 

ا فِي الُقرآِن الَكِرْيمِ  ،َمَعَها َوَتَطاَوَل  َوَقْد أَشْرَنا إَِلى ذلِـَك فِـي  ،َمَع أنَّ َأْصَلَها َكاَن َمذُكورا

َنا َعَلى كَِتاَبْيهِ مَ  ُجوُع إَِلْيهِ  ،ْوِضِعِه ِعنَْد َردِّ  .ُيْمكُِن الرُّ

رِْي ِ ]  [ِمَن السَّ

  ُ  اَد َبللللللل اَملللللل اإذَ  ْجُد مَ لاللللللل ُيَصللللللرِّ

 

 للَحلللللللللل ِّ  الَباطِللللللللللُل  وَيْسللللللللللُجُد  
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ْيَطانِ  ُ  َنَزِغ الشَّ ِْ  :(إِْن هَذاِن َلَساِحَرانِ ) :ِِا َأْوُج ِ  ،َد

 َتَعــاَلىَفَقـْد َجـاَءْت فِـي الــُمتَ 
ِ
 ۇئ وئ وئ ەئ } :َواتِِر َأْوُجـٌه لِِقـَراَءِة َقـْوِل اهلل

 .(هــط) { ىئ  ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ

 بَِقْولِهِ 
ُّ
اطِبِي  :َوَقْد َجَمَعَها الشَّ

 

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ] 

 َوثِْقُللللل ُ  َحلللل َّ  َهللللَذانِ  ِِللللا َوَهللللَذْينِ 

 

لللاْجَمُعوا َدَنلللا  لللَتِ   ِصلللْل  َِ ِْ  ِميمَ لالللل َوا

َل  ُحللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوَّ
(1)

 

 

 

 

 لَِمْعِرَفِة هِذِه الوُجوهِ 
ِّ
ُينَْظُر إَِلى هَذا الَجدوِل التَّوِضْيِحي

(2)
: 

 ةِ ارَ َش اإلِ  مُ اْس  (إن) نُ وْ نُ  كُ ارِ لللقَ لال الِقَراَءةُ 

 ةٌ فَ فَّ خَ مُ  هُ وننُ وَ  اءِ اليَ بِ  ةٌ دَ دَّ َش مُ  ءِ اَل العَ  نُ و بْ رِ مْ و عَ بُ أَ  (إنَّ هذينِ )

 ةٌ دَ دَّ َش مُ  هُ ونُ نُ وَ  ِف لِ األَ بِ  ةٌ فَ فَّ خَ مُ  ير  ثِ كَ  ا ابنُ هَ بِ  أَ رَ قَ  (انِّ إْن هَذ )

 ةٌ فَ فَّ خَ مُ  هُ ونُ نُ وَ  ِف لِ األَ بِ  ةٌ فَ فَّ خَ مُ  ٌص فْ ا َح هَ بِ  أَ رَ قَ  (إْن هذانِ )

 فَ عْ َج  وبُ أَ وَ  ،يُّ ائِ َس الكِ وَ  ،ةُ زَ مْ َح وَ  ،عٌ افِ نَ  :ورُ هُ مْ الُج  (إنَّ هذانِ )
 ةٌ فَ فَّ خَ مُ  هُ نُ وْ نُ وَ  ِف لِ األَ بِ  ةٌ دَ دَّ َش مُ  ر 

 

َفَمـَثالا إِْهَمـاُل  ،َفُكلُّ هِذِه الِقَراَءاِت َلْها َوْجٌه ُلَغـويٌّ َوَجـاَء مِْثُلَهـا فِـي َكـالِم الَعـَرِب 

ا َفَيُكوُن َوْجهُ  (إِنْ )  فِي َكالمِِهم َكَما َذَكْرَنا َسابِقا
ٌّ
َعَلـى  [إِْن هَذاِن َلَساِحَرانِ ] :َفُهَو َمْرِعي



(1)  
ِّ
اطِبِي  .(877(، َرْقُم الَبْيِت: )69ص) ِحْرُز األَمانِي للشَّ

 .وَذٌة مِْن َبْحث  َمنشور  فِي َمْوقِِع األلوَكِة، لألسَتاِذ إيَهاب َكَمالفِْكَرُة الَجْدَوِل َمأُخ  (2)
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َفِة َوإِْهَمالَِهاالـمُ  (إِنِ )إِْلَغاِء َعَمِل  ْفـِع كَمـا ُهَمـا َعَلْيـِه َقْبـَل  ،َخفَّ ْسَماِن َعَلـى الرَّ
ِ
َفَيْبَقى اًل

 .َوهَذا َجاَء فِي َكاَلِم الَعَرِب بَِكْثَرة  ُمَتَكاثَِرة ،(إِنْ )ُدُخوِل 

 :قَِراَءُة َمـْن َقـَرأَ َوُهَو  ،مِْن ُهنَا َنْكَتِفي بَِوْجه  آَخَر مِْن وُجوِه هِذِه الِقَراَءاِت َوَتْوِجْيهَها

 :َفنَُقوُل  ،[إِنَّ َهَذاِن َلَساِحَرانِ ]

َرِة َعَلـــى األَلـِــِف  (إِنَّ )اســـُم  :(هـــَذانِ )إِنَّ  َكـــإِعَراِب ) ،َمنُْصـــوٌب بِالَفْتَحـــِة الــــُمَقدَّ

َرِة َعَلى األَلِِف أيضا  :(َساِحَرانِ )وَ  ،(الـُمْصَطَفى ِة الـُمَقدَّ مَّ َوُهَو  ،اَخَبُرَها َمنُْصوٌب بالضَّ

تِي َذَكُروَها للُمَثنَّىمِ  ا َوَنْصباا )حيُث َيْلَزُم األلَِف فِي الَحاًَلِت الثَّاَلِث  :َن اللَُّغاِت الَّ َرْفعا

ا  فِي َتْوِجْيِه اآلَيِة َحيُث َقاَل  ،(َوَخْفضا
ْ
 نْ َمـ ِب رَ العَ  نَ مِ  نَّ إ» :َوهَذا َما َذَهَب إِليِه ابُن ِجنِّي

 األحـوالِ  يف ثابتـةا  َف األلِـ عُ فيـدَ  ،هِ اِسـيَ قِ  لِ أْصـ علـى البـاَب  يرِ ْجـيُ وَ  ،بَس اللَّ  اُف خَ يَ  ًَل 

ــثَّ  ــ ،الِث ال ــ) :وُل فيُق ــالزَّ  امَ َق ــالزَّ  ُت بْ رَ َضــوَ  ،انِ دَ ْي ــوَ  ،انِ دَ ْي ــالزَّ بِ  ُت رْ رَ َم ــوَ  ،(انِ دَ ْي ــبَ  مْ ُه  ونُ

 :َك ذلِ  يفِ  وادُ َش نْ أَ وَ  ،ةَ عَ يْ بِ رَ  نْ مِ  نٌ طْ بَ وَ  ،ب  عْ كَ  نُ بْ  ِث ارِ الحَ 

 [الطَِّوْيلِ  ِمنَ ]

  ً نَللللللعْ طَ  اهُ ُأْذَنلللللل نَ يْ َبلللللل انَّللللللمِ  دَ وَّ زَ َتلللللل

 

مِ يْ ِقلللعَ  اِب رَ التُّللل اابِ َهللل ىَللللإِ   ُ ْتلللعَ دَ  
(1)

 

 
 

ـوَ تَ تَ  اهـذَ  ىلَ عَ وَ » :َوَيْذُكُر َشَواِهَد َعَلى ذلَِك ُثمَّ َيُقوُل   إِنَّ ] :أَ رَ َقـ نْ َمـ ةُ اءَ رَ قِـ انَ دَ نْـعِ  هُ جَّ

«[َلَساِحَرانِ  َهَذانِ 
(2)

. 

  ُل َقوْ  امَّ َوأَ » :الَخلِيُل َقْبَلهُ  َوَقاَل 
ِ
 رَ كِـذُ  دْ َقـفَ  [انِ رَ احِ َسـلَ  َهـَذانِ  إِنَّ ] :َوَتَعـاَلى كَ َبـارَ تَ  اهلل

  لِّ ُكـ بلَغـةِ  اْلُقـْرآنَ  َل نـزَ أَ  -هُ اْسـمُ  كَ تَبـارَ - اهللَ  إِنَّ  :َقاَل  هُ َأنَّ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ 
 
 َأحَيـاءِ  نْ مِـ َحـي



 .(2/339ِسرُّ َصناَعِة اإلعَراِب ) (1)

 .(2/341ِسرُّ َصناَعِة اإلعَراِب ) (2)
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َ  ؛َكْعب    نِ بْ  اْلَحاِرِث  ينِ بَ  َغةِ لُ بِ  اآْلَيةُ  َهِذهِ  ْت لَ زَ َفنَ  ،اْلَعَرِب 
ِ
 بِاأْللِف  ىنَّ ثَ مُ ـْال ْجَعُلونَ يَ  مهُ نَّ أل

اَمْرُفوعا  ه  َوْج  لِّ كُ  فِي
(1)

 يانِ َتـأَ )وَ  (نِ اَل ُج بـالرَّ  ُت رْ رَ َمـ)و ،(اَلنِ ُج الـرَّ  َرَأْيـُت ) :َفَيُقوُلونَ  ،

َنَّ  ؛َكَذلَِك  َصارَ  َوإِنََّما (اَلنِ ُج الرَّ 
ِ
«نِ يْ اللِّ وَ  َمدِّ ـالْ  َبنَاِت  فُّ َخ أَ  َف لِ اأْل  أل

(2)
. 

ُجوُع فِْيِه إَِلى ُكُتِب الِقـَراَءاِت َوَتْوِجْيِهَهـا لَِمِزْيـد  مِـَن الَبَيـاِن َواإِلْيَضـاِح   ،َوُيْمكُِن الرُّ

ا لِِقَراَءَتْينِ   ُقلوِب الُقـرَّ  ،َوهَذا الَيِسْيُر َذَكْرَناُه َتْوِجْيها
ْ
 ،اِء َرْيـٌب فِـي َأْمِرَهـاَحتَّى ًَل َيَقَع فِي

ُق   .َواهلُل الـُمَوفِّ

q 
 

 

 

 

 

 

 

  



 َيْعنِي: َعَلى ُصوَرِة الـَمْرُفوِع. (1)

 .(157ص) الُجَمُل فِي النَّْحوِ  (2)
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 (َنَعْم)ِبَمْعَنى  (ِإنَ ) َهْل َوَرَدْت

 ِفي َكَلاِم العَرِب؟ (َأَجْل)َو

ـابِِق  عتَِراِض َفَقاَل َعِقـَب الَكـالِم السَّ
ِ
َوَقـْد َوَرَدْت َقـَراَءاٌت فِـي » :ُثمَّ َيْسَتِمرُّ َعَلى اًل

ابَِقِة بِـاآلَيِة الَكِريمَ  ـاَدِة النَُّحـاةِ  (الثَِّقْيَلةِ ) (إِنَّ )ِة السَّ  ،َوَلَها َتْخِريَجـاٌت ُمْضـِحَكٌة ِعنْـَد السَّ

َومِـنُهْم َمـْن ُيـْدِخُل  ،(إِنَّ )َفَكـذلَِك  ،َوَنَعـْم ًَل َتْعَمـُل  (َنَعـمْ )َفِمنُْهم َمْن َيْعَتبُِرَهـا بَِمْعنَـى 

أنِ   .(96) :ص .«مَِن التَّأِويِل َوالَوهمِ  َوإَِلى َغيِر ذلَِك  ،َضِمْيَر الشَّ

ِة باِعـَك  :أُقوُل  ِحِك َفاْضَحْك َعَلى قِلَّ َمـا َشـاَء َلـَك -إِْن َكاَن َهنَاَك َما َيْدُعو إَِلى الضَّ

ِحُك  تِي ُخْضَتَها َجْهـالا -الضَّ ْبـِع  ،فِي هِذِه األَُموِر الَّ مـَع أنَّنَـا َنْبكِـي َعَلـى َحـاِل َعـاَلِم الطَّ

ـُف َعَلـى  ،ِر َوَنندُبُه حيُث َنَرى فِْيـِه أمَثـاَل هـِذِه الُكُتـِب َوالنَّْش  ـُر َوَنْحـَزُن َنَتَلهَّ َكَمـا نَتَحسَّ

ُج لِِمثــِل هــِذه الُخــَزْعَباَلِت    ُيــَروِّ
ــَباِب َوالِجْيــِل النَّاِشــِئ حيــُث ُبُلــوا بــإِْعالم  إِْبلِيِســي الشَّ

 
ِّ
 َوالتَّ  ،َوَيْعِرُضَها َكالِعْلِم الَيِقْينِي

ِّ
 الَحِقيِقـي

ِّ
ِج مِـَن  ،حِقْيِق الِعْلِمـي ـذَّ َفَيْلَعُبـوَن بُِعُقـوِل السُّ

ِذيَن ُخِدُعوا َتْحَت اْسِم التَّنِْويِر َوالَعْقَلنَِة!  الَّ

ُء 
ْ
ــا َمِجــي (َنَعــمْ )بَِمْعنَــى  (إِنَّ )أمَّ

(1)
فـِـي َكــالِم الَعــَرِب َفهــَذا َكثِيــٌر فـِـي  ،(َأَجــْل )َ :َأوْ  ،



 َقاَل َمْوًَلَنا البِيتوِ  (1)
ُّ
ائَِقِة -ِشي ائَِعِة الرَّ َمِة َشِفيْع  ُبرَهانِي َعَلى َبِدْيَعتِِه الرَّ كَما فِي َشْرِح َشْيِخنَا الَعالَّ

اِة: )  (:384(، )َبيت:148( )ص:الـَمَعانِي ُحُروِف  فِي الـُمَعانِي كَِفاَيةَ َوالـُمَسمَّ

َجزِ ]  [ِمَن الرَّ

 َوإِنَّ َتللللأتِا َكللللل)َنَعْم( َوقِْيللللَل: َل 

 

َل   للللللللْ  ُأوِّ ُقْلللللللللُت إِنَّ َِ  َوَقْوُلللللللللُ  
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 ُلَغـاِت  ضِ ْعـبَ  فِـي (مْ َعـنَ ) ىنَـعْ مَ  فِـي (إِنَّ ) ونُ ُكـيَ  دْ َوَقـ» :َقاَل الَخلِيـُل  ،ِهمِشْعِرِهم َوَنْثرِ 

اِعرُ  َقاَل  ،اْلَعَرِب   :الشَّ

 [ِمْن َمْجُزوِء الَكاِملِ ]

 اِذلاوَ َعللللللللللل للللللللللللاَّ عَ  َبَكلللللللللللَرْ  

 

 وُمُهنَّللللللللللللللللل ْ َألُ وَ  ،َيْلَحْينَنِلللللللللللللللللا 

 َ  َعلللللللل قللللللللْد  َشللللللللْي    :وَيُقْلللللللللنَ  

 

لللللل :ُت ْلللللللِقُ  ،َكبِللللللْرَ   وقللللللْد  َِ     ْ إنَّ

 
 

 :آخرُ  َوَقاَل  .ْل َج َوأَ  ،مْ عَ نَ  :َأْي 

 [ِمَن الَكاِملِ ]

 اْلبَِلللللى ِمللللنَ  إِنَّ  إِنَّ  َمَفاِرُق لاْللللل َشللللاَب 

 

 اْلَواِصللللِ  اْلِعلللَذارِ  َمللل َ  اْلَقلللَذالِ  َشلللْيُ   

 
 

 :رُ آَخ  َوَقاَل  .مْ عَ نَ  مْ عَ نَ  :َأْي 

َجزِ ]  [ِمَن الرَّ

 َيُمللْن   َبْعلل ً  لِللا َلْيللَت  ُسللَلْيَمى َقاَلللْت 

 

 الَحَزنْ  َوُينِْسْينِا َرْأِسا َعنْ  ُل ِس غْ يَ  

 

 

 نْ َملللثَ  ِعنْلللِدي َلَهلللا ْت َسلللَليْ   ً اَجلللَح وَ 

 

 ن ْ َوِملللللل ِمنْلللللل ُ  َقَضللللللاُ َها ةً ورَ تُ ْسللللللمَ  

 َوإِنْ  ىمَ لْ َسللل َيلللا :مِّ اْلَعللل َبنَلللاُ   َقاَللللْت  

 

ِقيلللللرً  َكلللللانَ    َوإِنْ  َقاَللللللْت  امً دِ ْعلللللمُ  اَِ

 
 

 (َوإِنْ  :َقاَلللللللْت  :َوإِنْ  :َقاَلللللللْت  ،َوإِنْ  :َقاَلللللللْت )

«مْ عَ نَ  :َأْي  
(1)

. 



ر  159-158ص) الُجَمُل فِي النَّْحوِ  (1) َل بِنِيَِّة ُمَقدَّ (، َمَع اإِلَشاَرِة إَِلى أنَّ هَذا األَِخيَر ُيْمكُِن َأْن ُيَؤوَّ

ا(، َولكِنَُّه اْقَتَصَر َعَلى: )َوإِنْ   .(، وهَذا َمْوُجوٌد فِي َكاَلمِِهمْ فِْيِه، َعَلى أنَُّه َأَراَد: )َوإِْن َكاَن َفِقْيرا
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 ،(نَّ إِ ) :ونَ يـدُ رِ يُ  مْ ُهـوَ  ،(هْ نَّـإِ ) :ِب رَ الَعـ وُل َقـ ،َك َلـ ُت رْ َكـذَ  اَمـ ُل ثْ مِ وَ » :َوَقاَل ِسْيَبَوْيهِ 

«ْل َج أَ  :اناهَ عْ مَ وَ 
(1)

ِذي َوَرَد مِْن َكالِم الَخلِْيلِ  . َل الَّ  .ُثمَّ َيذُكُر الَبْيَت األوَّ

 َوَذَكرُ 
ِّ
 َساِعَدَة الُهَذلِي

ْ
ا َبْيَتي وا أيضا

(2)
: 

 [مَِن البَِسيْطِ ]

 اِدُع ُ َضللللفَ  وادٍ  إِلللللى اَف َأَضلللل َحت للللى

 

للُردَ  ىَقللَغرْ   َِ  االنََشللَج  اَتشللَتكِ  ااَهللَترَ  ىا

 َول إِنَّ  ونِ الُهللللللل ارِ بِلللللللَد  ُأقللللللليمُ  َوَل  

 

 االَخَمَجل َنل ُ وْ دُ  ىَشلَأْخ  الَغلدرِ  إِلى آتا 

 
 

ــ ــَر مِْثَل ــْد َذَك ــِه َوْغيــُرهُ َوَق ــُن َخاَلَوْي ــاُم اب ــْوَل  ،ُه اإِلَم ــدِ َق   َعْب
ِ
ــنِ  اهلل ــرِ  ْب َبْي   الزُّ

 
ــي َْعَرابِ

ِ
أل

(3)
 

  َفَقاَل  ،ُيْعطِهِ  َفَلمْ  اْسَتْجَداهُ 
ُّ
َبْيـرِ  اْبـنُ  َقـاَل  .إَِلْيـَك  َحَمَلْتنِي َناَقةا  اهللُ  َلَعنَ  :اأْلَْعَرابِي  إِنَّ ) :الزُّ

(َوَراكَِبَها
(4)

. 

َواِهُد ُأْخَرى َتَرْكُتَهـا َمَخاَفـَة التَّكثِيـِر َوالتَّطِويـل َوإًِلَّ َلـَذَكْرُتَها َحتَّـى َيَتَبـيََّن َوُهنَاَك َش 

ُجِل َوَمَدى َقَساَوتِِه َعَلى النَّْحِو َوالنَُّحاةِ  ا أنَّ  ،َلُكْم ُجْرُم هَذا الرَّ َوكذلَِك َكَمـا ُقْلنَـا َسـابِقا



 .(4/162الكَِتاُب ) (1)

(2)  
ِّ
 320ص) النَُّكُت فِي الُقرآِن الَكِرْيِم ألبِي الَحَسِن الـُمَجاِشِعي

ِّ
 (، َوإعراُب القرآِن لألصَبَهانِي

( )230ص) لِّ  .(11/215(، َوفِي: )الخَزانة(: )بَِداِر الذُّ

تَِّفاِق  (3)
ِ
: مِْن َعِجْيِب اًل َبْيِر، َكَما َقاَل الَخطِْيُب الَبْغَداِديُّ  بُن الزُّ

ِ
ا: َعْبُد اهلل  »أنَّ اْسَمُه أيضا

ِ
َعْبُد اهلل

 األََسِديُّ 
، َوُيَقاُل: َأُبو َسْعد  ، َوُيَقاُل: ابُن األَْسَلِم، ابِن األَْعَشى َأُبو َكثِْير  َبْيِر ْبِن ُسَلْيم   ْبُن الزُّ

ُّ
 اْلُكوفِي

اِعرُ   .(70(، َتْرَجَمُة: )2/955نَْظُر َتاريُخ َبْغَداَد )يُ  .«الشَّ

ْبِع ًلبِن َخاَلَوْيهِ  (4) ُة فِي قَِراَءاِت السَّ بِن َعطِيََّة )243ص) الُحجَّ
ِ
ُر الَوجيُز ًل (، 4/50(، َوالـمحرَّ

بِن َعَساكَِر )
ِ
ِضيُح الـُمْشَتبِِه (، َوَتو3/244(، َوَذيُل َطَبَقاِت الَحنَابَِلِة )28/260َوَتاريُخ ِدمْشَق ًل

ْيِن ) بِن َناِصِر الدِّ
ِ
َحاَبة )4/275ًل (، َوَتْبِصيُر الـُمنَْتبِه 6/242( َو)5/297(، اإِلَصاَبة فِي َتمييِز الصَّ

 .(2/640بَِتْحِرْيِر الـُمْشَتبِه )
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عتِــَراَض َلــْيَس للنَّْحــِو 
ِ
ــى ُحــُدوَدُه َوَيِصــُل إَِلــى الِقــَراَءاِت  :َبــْل  ،َفَحْســُب هــَذا اًل َيَتَخطَّ

ـِذي ُأْنِزَلـْت بِـهِ )الُقرآنِيَِّة َوَتْوِجْيِهَها بُِمْقَتَضى لَِسـاِن الَعـَرِب  َسـاِن الَّ َفـإَِذا َتـَأتَّى َلُهـم  ،(اللِّ

ــهِ  ــِرْيِم َوُمنَاِوئِْي ــرآِن الَك ــَداِء الُق ــِة َأْع ــا لَِفْرَح ــُب أَ ..ذلِــَك َفَي ـــُمْسلُِم الَحبِي ــا ال َه ــَت أيُّ َعلِْم

َيَك َعِن اإِلْسـالِم  ا َحتَّى ُيَخلِّ ُم ِشرباا ِشْبرا َوالـُمْسلَِمُة الَفاِضَلُة َكيَف َيَتَخطَّى الَعُدوُّ َوَيَتَقدَّ

عتَِراِض َعَلى الُقرآِن الَكِرْيِم َشـْيئاا َفَشـْيئاا
ِ
َك إَِلى اًل ِه؟ َوُيَحاِوُل َأْن َيُجرَّ ا ُكلِّ ؟ َفُكـْن َحـِذرا

َفإِنَُّهم ًَل ُيِضيُِّعوَن فِْيَك ُفْرَصةا إًِلَّ َوُيَحاِوُلوَن فِْيَها َأْن  ،مِْن َكْيِد األَْعَداِء َوُمؤاَمَرِة الَخَوَنةِ 

ا إِلْبلِيَس   .َيْجَعُلوَك َخاِدما

 [ِمَن الَبِسيْطِ ]

  ٍ طَ َسلللفْ َس  ارَ فَ ْسلللأَ  ارً اِشلللنَ  ْل زَ َيللل مْ َللللوَ 

 

 اَسلليْ لِ إِبْ  انِ وَ ْضللالرِّ  طَ احِ َشلل اَهللبِ  اُيْرِضلل 

 
 

 َتَعاَلى
ِ
َواْسَتْمِسْك بُِعُلوِم َأْجَداِدَك َتُكـْن َكـالطَّوِد  ،فاَل َتْسَتْسلِْم َلْحَظةا َوُكْن َقِويًّا باهلل

ا لألََماِم ُتْقِدمْ  ِذي َفُهَما الَباُب الـمَ  ،َوبِِهَما َلَجْأَت إَِلى ُرْكن  َشِديد  ًَل َينَْهِدمْ  ،َشامِخا نِيُع الَّ

ا ،ًَل َينَْعِدمْ  ا َوِدَثارا ا ،َواْجَعْل َبْيَتي اْبِن األَباِر َلَك ِشَعارا ْدُهَما َلْيالا َوَنَهارا   :َوَردِّ

 [ِمَن الَكاِملِ ]

 ِسلللل   ارَ  سٍ ٍارَ  ْهللللوَ وَ  الَج ئللللُل  َتَقلللل ُ 

 

للللل اَهللللليْ ِِ   للللل  ُ ُيوقِّ  اَءَهلللللَ  َج  ودِ عُ للسُّ

 هاَقْصللفِ وَ  ِ  اَيللالرِّ  َعْصللِف  يف الطَّْودَكلل 

 

 اَهللللاءَ َج وْ هَ  لوَ  ىَيْخَشلللل اَرْهَوَهلللل ل 

 q 
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 ؟(َلْيَس)َعَمَل  (ِإْن) َهْل َتْعَمُل

تِـي َأْصـُلَها  (إِنْ )َوًَل ُبدَّ مَِن اإِلَشاَرِة ُهنَـا إَِلـى أنَّ » :ُثمَّ َيُقوُل َكاتُِب الِجنَاَيةِ  -(إِنَّ )الَّ

تِي ُتْدَعى َزِعيَمَة -َكَما َزَعُموا َوَتُثـوُر  (َلـْيَس )األَحُرِف الـُمَشبََّهِة بالِفْعِل َتْعَمُل عَمَل َوالَّ

تَِها  ،َعَلى ُأُصولَِها  :َفِفي الَبْيِت التَّالِي ،(َكاَن َوَأَخواتَِها)َوَتنَْتِمي إَِلى َعُدوَّ

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

 إِِن الللللللَمْرُء َمْيًتلللللا بِاْنِقَضلللللاِء َحَياتِللللل ِ 

 

ُيْخللللَذَل َولكِللللْن بِللللأْن ُينَْعللللى   َِ  َعَلْيللللِ  

 
 

اكِنَْينِ -(إِنْ )َفإِنَّ  لتَِقاِء السَّ
ِ
ا ًل َكْت بالَكْسِر منعا تِي ُحرِّ  (َكـانَ )َتْعَمُل َعَمَل َأَخـواِت -الَّ

ى اْسَمَها  َل َوُيَسمَّ ى َخَبَرَها  ،(الـَمْرءُ )َفَتْرَفُع األَوَّ فِي الَبْيِت  (َميتاا)َوَتنِْصُب الثَّانِي َوُيَسمَّ

ا  .(96) :ص .«بِق السَّ

ُقونَ  ،َعَمَل َلْيَس  (إِنْ )اْخَتَلَف النَُّحاُة فِي َعَمِل  :أُقوُل  َكَمـا  ،َوَقـْد أَشـاَر إَلْيـِه الــُمَحقِّ

 
ُّ
ُيوطِي ـ افيـةُ النَّ  (نِ إِ )» :َقاَل السُّ تِـي اْلُحـُروف مـن اَأْيضا  َأًلَّ  اْلقَيـاُس  َفَكـانَ  ،تْخـَتصُّ  ًَل  الَّ

 ،ِسـيَبَوْيهِ  إَِلـى َي زِ ُعـوَ  ،ةِ بَ ارِ غَ مَ ـالـوَ  ةِ يَّ رِ ْصـالبَ  َوأْكثـرُ  ،اءُ اْلفـرَّ  اَهـالَ مَ إع عَ نَـمَ  َفلَذلَِك  تْعمَل 

 َسـائِ اْلكِ  اَهـالَ مَ إعْ  َوَأَجازَ 
ُّ
ـ َواْبـنُ  ،اْلُكـوفِي ينَ  َوأْكثـرُ  ،ي  ِسـارِ الفَ وَ  ،اِج رَّ السَّ

ُّ
ْ نِـّجِ  َواْبـنُ  ،ي

 ،ي

 ،الِ َحـلا ِي ْفـنَ لِ  َهـانِ َوَكوْ  ،النَّْفـي فِـي (َمـا)ـلِـ اهَ تِ كَ رَ اَش مُ ـل َحيَّانَ  َأُبو هُ حَ َوَصحَّ  ،ك  َمالِ  َواْبنُ 

 كِ َوُح  ،اعِ مَ للسَّ وَ 
َ
 ارا ْيـَخ  دٌ َحـأَ  إِنْ )وَ  ،(كَ ارَّ َضـ َوًَل  ،َك َعـافِ نَ  َذلِـَك  إِنْ ) :اْلَعالَِيةِ  لِ أهْ  َعنْ  ي

 َسائِ اْلكِ  عَ مِ َوَس  ،(ةِ يَ افِ العَ بِ  إًِلَّ  د  َح أَ  نْ مِ 
ُّ
ـ إِنَّـا) :َيُقوُل  اَأْعَرابِيًّ  ي ما

 نَّ َوَظـ َعَلْيـهِ  اَهـرَ كَ نْ أَ فَ  (اَقائِ

ـ اَأَنـ إِنْ ) :ُيِريـدُ  ُهـوَ  اَفـإِذَ  هُ تُّ بَ ثْ تَ اْس فَ  :َقاَل  ،(َقائِم) ىلَ عَ  ْت عَ َوقَ  َدةُ ُمَشدَّ ـْال (إِنَّ ) :َأنََّها ما
 (اَقائِ

 إِنِ ] :ُجَبيـر   نُ ْبـ يدُ عِ َس  َوَقَرأَ  (فاْلَكهْ ) [َربِّي اهللُ  ُهوَ  اَلكنَّ ] :دِّ َح  ىلَ عَ  مَ غَ دْ أَ وَ  َزةَ اْلهمْ  كَ رَ تَ فَ 
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ذِ    نِ وْ دُ  نْ مِ  ونَ عُ دْ تَ  نَ يْ الَّ
ِ
«(اأْلَْعَراف) [مكُ الَ ثَ مْ أَ  اادا بَ عِ  اهلل

(1)
. 

ا َذَكَر قِـَراَءَة َسـِعْيِد ْبـِن  َوَقْد َبيَّنَُه اإِلَماُم أُبو َحيَّاَن فِي َتْفِسْيِرِه َوَذَكَر فِْيِه الـَمَذاِهَب لـمَّ

ا)وَ  َخِفيَفةا  (إِنْ ) ُجَبْير   اْبنُ  َوَقَرأَ » :َقاَل ُجَبْير  فَ  الِ  بِنَْصِب  (َأْمَثاَلُكمْ  ِعَبادا مِ  الدَّ َفَق  ،َوالالَّ  َواتَّ

ُرونَ ـْال   (إِنْ ) َأنَّ  َعَلـى اْلِقـَراَءةِ  َهـِذهِ  ِج َتْخـِري َعَلـى ُمَفسِّ
َ
 (َمـا) َعَمـَل  َأُعِمَلـْت  النَّافَِيـةُ  ِهـي

ْسمَ  ِت َفَرَفعَ  اْلِحَجاِزيَّةِ 
ِ
ا)ـفَ  ،اْلَخَبرَ  َوَنَصَبِت  اًل  .َمنُْصوٌب  َخَبرٌ  (َأْمَثاَلُكمْ  ِعَبادا

  اأْلَْصنَامِ  َشْأنِ  َتْحِقيرُ  :اْلِقَراَءةِ  بَِهِذهِ  َمْعنَىـَوالْ  :َقاُلوا
ُ
 ُهمْ  :َبْل  ،لِْلَبَشرِ  ُمَماَثَلتِِهمْ  َوَنْفي

  إِذْ  ؛َوَأْحَقرُ  َأَقلُّ 
َ
ـةِ  (َما) إِْعَماَل  (إِنْ ) َوإِْعَماُل  .َتْعِقُل  َوًَل  َتْفَهمُ  ًَل  َجَماَداٌت  ِهي  اْلِحَجاِزيَّ

  َذلـِـَك  َأَجـازَ  ،ِخـاَلٌف  فِيـهِ 
ُّ
ــ اْبـنُ  :اْلَبْصـِريِّينَ  َومـِـنَ  ،اْلُكـوفِيِّينَ  َوَأْكَثـرُ  ،اْلكَِسـائِي  ،اِج رَّ السَّ

 
ُّ
  َواْبنُ  ،َواْلَفاِرِسي

ْ
اءُ  :إِْعَمالِهِ  مِنْ  َوَمنَعَ  ،ِجنِّي  َعنْ  النَّْقُل  َواْخَتَلَف  ،اْلَبْصِريِّينَ  َوَأْكَثرُ  ،اْلَفرَّ

دِ ـَوالْ  ،ِسيَبَوْيهِ  ِحيُح  ،ُمَبرِّ  َذَكْرَنـا َوَقـدْ  َوالـنَّْظمِ  النَّْثـرِ  فِي َذلَِك  َثَبَت  ،ُلَغةٌ  إِْعَماَلَها َأنَّ  َوالصَّ

ا َذلَِك  التَّْسِهيلِ  َشْرِح  فِي ُمْشَبعا
(2)

. 

اُس  َوَقاَل  النَّحَّ
(3)

 :ِجَهات   ِث اَل ثَ لِ  بَِها ُيْقَرأَ  َأنْ  َينَْبِغي ًَل  قَِراَءةٌ  هِ َهذِ  :

َوادِ  ُمَخالَِفةٌ  َأنََّها :إِْحَداَها  .لِلسَّ

ْفعَ  َيْخَتارُ  ِسيَبَوْيهِ  َأنَّ  :َوالثَّانَِي ُ   إِنْ ) :َفَيُقـوُل  (َمـا) بَِمْعنَـى َكاَنـْت  إَِذا (إِنْ ) َخَبـرِ  فِـي الرَّ

َ  ؛(ُمنَْطلٌِق  َزْيدٌ 
ِ
  بَِمْعنَاَها (إِنْ )وَ  ،َضِعيٌف  (َما) َعَمَل  نَّ أل

َ
 .مِنَْها َأْضَعُف  َفِهي



 .(1/453َهْمُع الَهَوامِِع ) (1)

 .ا َبْعَدَها(، َومَ 4/276ُينَْظُر: التَّْذيِْيُل َوالتَّْكِميُل ) (2)

اِس ) (3)  .(2/84ُينَْظُر َكالُمُه فِي: إِْعراِب الُقرآِن للنَّحَّ



  

سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  383 

  َأنَّ  :َوالثَّالَِث ُ 
َّ
 َيُكـونَ  َأنْ  إًِلَّ  (َمـا) بَِمْعنَـى َتُكونُ  ًَل  اْلَعَرِب  َكاَلمِ  فِي َأنََّها َرَأى اْلكَِسائِي

 .اْنَتَهى ،إِيَجاٌب  َبْعَدَها

اسِ  َوَكاَلمُ  َنََّها ؛َينْبَِغي ًَل  الَِّذي ُهوَ  َهَذا النَّحَّ
ِ
  َعنْ  َمْرِويَّةٌ  قَِراَءةٌ  أل

 
 َوْجـهٌ  َوَلَهـا َجلِيـل   َتابِِعي

ا ،اْلَعَربِيَّةِ  فِي ءٌ  َيْقَدُح  َفاَل  َذَكَرَها الَّتِي (ِجَهات   الثَّاَلُث ) َوَأمَّ
ْ
 :اْلِقَراَءةِ  َهِذهِ  فِي مِنَْها َشي

ا وَ  ُمَخالَِف ً  َكْوُنَها َأمَّ ا َيِسيرٌ  ِخاَلٌف  َفُهوَ  :ادِ لِلسَّ  َمنُْصوُب ـْالـ ُكتِـَب  َوَلَعلَّهُ  ،َيُضرُّ  ًَل  ِجدًّ

نِ ـْال َعَلى اْلَوْقِف  فِي َربِيَعةَ  ُلَغةِ  َعَلى  ُمَخاَلَفـةٌ  فِيـهِ  َتُكـونُ  َفاَل  ،َأْلف   بَِغْيرِ  َمنُْصوِب ـالْ  ُمنَوَّ

َوادِ   .لِلسَّ

ا  .(إِنْ ) فِي ِسيَبَوْيهِ  َكاَلمِ  فِي اْلَفْهمُ  اْخَتَلَف  دِ َفقَ  :ِسيَبَوْي ِ  َعنْ  ُحكِاَ  َما َوَأمَّ

ا اِّ  َعنِ  َحَكاهُ  َما َوَأمَّ
  َعنِ  َفالنَّْقُل  :اْلكَِسائِ

ِّ
 َبْعـَدَها َوَلـْيَس  إِْعَماَلَهـا َحَكـى َأنَّهُ  اْلكَِسائِي

 .إِيَجاٌب 

ِذي ِذي التَّْخِريَج  َهَذا َأنَّ  لِي َيْظَهرُ  َوالَّ ُجوهُ  الَّ  ؛بَِصـِحيح   َلْيَس  لِلنَّْفِي  (إِنْ ) َأنَّ  نْ مِ  َخرَّ

َنَّ 
ِ
ــَراَءةَ  أل ــورِ  قِ ــُدلُّ  اْلُجْمُه ــى َت ــاِت  َعَل ــْونِ  إِْثَب ــنَامِ  َك ا اأْلَْص ــادا ــاَل  ِعَب ــِديَها َأْمَث ــَذا ،َعابِ  َوَه

َذلَِك  َنْفِي  َعَلى َيُدلُّ  التَّْخِريُج 
(1)

 ًَل  َوُهوَ  ،اآْلَخرَ  ْينِ اْلَخَبرَ  َأَحدِ  ُمَطاَبَقةِ  َعَدمِ  إَِلى َفُيَؤدِّي ،

  إَِلى بِالنِّْسَبةِ  َيُجوزُ 
ِ
ْجُت  َوَقدْ  ،َتَعاَلى اهلل  َوْجه   َعَلى (التَّْسِهيلِ  َشْرِح ) فِي اْلِقَراَءةَ  َهِذهِ  َخرَّ

  (َأنْ ) َأنَّ  :َوُهوَ  ،َذَكُروهُ  َما َغْيرِ 
َ
َفةُ ـالْ  ِهي َدةِ مُ ـالْ  َعَمَل  َوَأْعَمَلَها ،الثَِّقيَلةِ  مِنَ  ُمَخفَّ  َوَقدْ  ،َشدَّ

ــَت  َفةَ ـْالــ (إِنِ ) َأنَّ  َثَب ــ َعَمــَل  إِْعَماُلَهــا َيُجــوزُ  ُمَخفَّ َدةِ ـاْل ــ غيــر يف ،ُمَشدَّ ــاْلِقَراَءةِ  ُمْضَمرِ ـاْل  بِ



ِذيَن َتْدُعونَ  (1) : )َواْلَمْعنَى : َما الَّ
ُّ
 مِْن ألنَّ قَِراَءَة ابِن ُجَبْير  َتِصْيُر َمْعنَاَها ِعنَْدُهم َكَما َقاَل الُقْرُطبِي

ا َأْمَثاَلُكْم، َأْي:   ِعَبادا
ِ
 ِحَجاَرٌة َوَخَشٌب ُدوِن اهلل

َ
  ;ِهي

ِّ
َفَأْنُتْم َتْعُبُدوَن َما َأنْتُْم َأْشَرُف مِنُْه( َتفسيُر الُقْرُطبِي

(7/342). 
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اـلَ  ُكالًّ  إِنْ ]وَ  :ُمَتَواتَِرةِ ـْال هُ  .اْلَعـَرِب  َعـنِ  ِسيَبَوْيهِ  َوبِنَْقلِ  ،[مَّ  ةِ اْلِقـَراءَ  َهـِذهِ  فِـي َب ِصـنُ  َلكِنَـّ

 ـالْ  َربِيَعةَ  َأبِي ْبنِ  ُعَمرَ  َنْصَب  َهاَخَبرُ 
ِّ
َمْخُزومِي

(1)
 :َقْولِهِ  فِي 

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

ْيلللِ  ُجللنُْ   اْسللَودَّ  إَِذا ْلَتللْأِ   اللَّ  َوْلللَتُكنْ  َِ

 

  َِ لللا ُخَطلللا ًِ اَسلللنَا إِنَّ  ِخَفا ُأْسلللَدا ُحرَّ
(2)

 

 
 

ــرَ  ــْن إِْي  َأَجــاَب َع
َّ
ــي ــِميَن الَحلِب ــنَّ السَّ

ــاَل َولكِ ــاَن َفَق ــي َحيَّ ــاِم أبِ ــ» :اِد اإِلَم ــ نْ ولكِ  دِ َق

ـ ةُ اءَ رَ الِقـوَ  ،مْ هُ الَ َثـمْ أَ  اادا َبـعِ  مْ هُ نَ وْ َكـ يِفـنْ تَ  اَهـنَّ إِ  ُث يْ َح  نْ مِ  ةَ اءَ رَ القِ  هِ هذِ  والُ كَ ْش تَ اْس   ةُ رَ يْ هِ الشَّ

  مِ اَل كَ  يفِ  ُض اقُ نَ التَّ  وزُ جُ يَ  ًَل وَ  ،َك ذلِ  ُت بِ ُتثْ 
ِ
 .ىالَ عَ تَ  اهلل

  نِ وْ دُ  نْ مـِـ ودِ بُ عْ مَ ـالـ رِ ْمـأَ  رَ ْيـقِ حْ تَ  مُ ُتْفِهــ ةَ اءَ رَ الِقـ هِ هـذِ  نَّ بـأَ  َك ذلـِـ نْ َعـ واابُ َجـأَ  دْ َقـوَ 
ِ
 ،اهلل

 اهَ نَّ إِ فَ  ،مْ هِ تِ آلهَ  نْ مِ  عِ فْ النَّ وَ  رِّ الضُّ  ىلَ عَ  رُ دَ قْ أَ وَ  اًلا َح  مُّ تَ أَ  نَ يْ دِ ابِ العَ  أنَّ  َك لِ وذَ  ،ابِدهِ عَ  ةَ اوَ بَ غَ وَ 

 ِهـفَ  ؟َنهُ وْ دُ  وَ هُ  َمنْ  ُل امِ الكَ  َيْعُبدُ  َف يْ كَ فَ  ،َك ذلِ  نْ مِ  ائا يْ َش  ُل عَ فْ تَ  ًَل  ادٌ مَ َج 
َ
 ةِ اءَ رَ للِقـ ةٌ َقـافِ وَ مُ  ي

«ىاألَْولَ  ِق يْ رِ طَ بِ  ةِ رَ اتِ وَ تَ مُ ـال
(3)

. 

َفَيْدُخَل َشـيُء مِـَن  ،َأْعَتِذُر إِْن َتَجاَوْزُت َقلِْيالا َولكِْن ِخْفُت َأْن َأْتُرَك َأْمَر هِذِه الِقَراَءةِ 

اءِ الشُّ   .َبِه َعَلى ُقُلوِب َبْعِض الُقرَّ

َفِمنُْهم َمـْن  ،(َلْيَس )َعَمَل  (إِنْ )َفَعَلى ُكلِّ َحال  َفإِنََّك َتَرى ِخالَف النَُّحاِة فِي إِْعَماِل 

ـِة َكَمـا ُبـيِّنَ  َمـَل َومِـنُْهم َمـْن َلـْم َيُقـْل بَِعَملَِهـا هـَذا العَ  ،َقاَل بِِه َواعْتَمَد َعَلى َبْعـِض األَِدلَّ

َة َتأِويالا آَخرَ  َل تِْلَك األَِدلَّ يَّـُة الَفِرْيـَدُة بَِحاَجـة  إَِلـى مِْثـِل هـَذا  ،َوَتأوَّ
َوًَل َأُظنُّ هـذِه الُجْزئِ



 .َنَصَب بِِه الـُمْبَتَدأ َوالَخَبرَ  (1)

 .(5/250الَبْحُر الـُمِحْيُط ) (2)

ِمْيِن ) (3) رُّ الـَمُصوُن للسَّ ا: اللَُّباُب 5/540الدُّ  .(9/425فِي ُعُلوِم الكَِتاِب ) (، َوُينَْظُر أيضا
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ُر َعَلى َعَمـِل النَُّحـاةِ  ،التَّْضِخْيِم َوالتَّهِوْيلِ  َوًَل َيَتَرتَّـُب َعَلـى الَقـْوِل بَِهـا َوَعـَدِم  ،َوًَل ُتؤثِّ

ا فِـي الَعَربِيَّـِة َوُعَلَمائَِهـا ،بيُر َثَمَرة  الَقْوِل كَ  َولكِـنَّ  ،َحتَّى َيْجَعَلَها َصاِحُب الِجنَاَيِة َمْطَعنـا

 
ُّ
نَْتِرْينِي ام  الشَّ  ِش ُح ) :األَْمَر ُهَو َكَما َقاَل األَِديُب الَباِرُع اْبُن َبسَّ

َ
 هُ انُ َسـلِ  َئ لِـمُ وَ  ،انـيْ رَ  هُ ُبـلْ قَ  ي

 .َواهلُل َتَعاَلى َأْعَلى َوَأْعَلمُ  ،(عْ َس لْ تَ  هِ ايدِ كَ مَ  ُب ارِ قَ عَ وَ  ،عْ ذَ لْ تَ  هِ مِ ائِ مَ نَ  مِ ائِ مَ َس  نَ يْ بَ وَ  ،نايْ مَ 

q 
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 ،َنْظُم الِقَلاَدة

 ِفي َبَياِن َمْعَنى الزِ َياَدة

ابِِق َعْن  َفةِ  (إنِ )ُثمَّ َقاَل الـمهنِدُس فِي نَِهاَيِة َكاَلمِِه السَّ ا َفـإِنَّ » :الــُمَخفَّ  (إِنْ )لِــ أِخيـرا

ا َكَغْيِرَها مَِن األََدَواِت َواألَْحُرِف؛ ألَنَّ َقَواِعَد ُلَغتِنَـا  (أنْ )وَ  َياَدِة أيضا َنِصْيباا َوَحظًّا فِي الزِّ

َياَداِت -َما َشاَء اهللُ -َغنِيَّةٌ  اعرِ  ،بالزِّ َياَدِة َوالـُمَزاَوَدِة َكَما فِي َقْوِل الشَّ َ َقَواِعُد الزِّ
 :َفِهي

 [َبِسيْطِ ِمَن ال]

 َبنِلللللا ُغَداَنلللللَ  َملللللا إِْن َأْنلللللتُم َذَهللللل   

 

 َوَل َصلللرِيف  َولكِلللْن َأْنلللُتُم الَخلللَزُف  

 
 

 .(ِعنَْد النَُّحاةِ ) َزائَِدٌة ًَل َمَحلَّ َلَها مَِن اإِلْعَراِب  (إِنْ )َفإِنَّ 

ـا َأْن َجـاَء الَبِشـْيُر َأْلَقـاُه َعَلـى َوْجِهـهِ ] :َوفِي َقْولِِه َتَعـاَلى ا فَلمَّ ُسـوَرُة ) [َفارَتـدَّ َبِصـْيرا

 .(ِعنَْد النَُّحاةِ ) َحْرٌف َزائٌِد ًَل َعَمَل َلهُ  (َأنْ )َفإِنَّ  .(ُيوُسَف 

ـَة َوَعَظَمـَة  ُف ِعنَْد ذلَِك الَحدِّ َوَنْطُلـُب مِـَن الَقـاِرِئ الَعِزْيـِز َأْن َيْسـَتنْتَِج ِدقَّ َوُهنَا نَتَوقَّ

 .(97-96) :ص .«تِْلَك الَقَواِعِد العتِْيَدةِ 

َياَدِة فِي َمَواِضـَع مِـْن كَِتابِـِه َوَيْسـَتْهِزُئ بَِهـا :أُقوُل  ُم َعِن الزِّ َكَمـا  ،إِنَّ الـمهنِدَس َيَتَكلَّ

َيـاَدةِ  ا بالنَُّحاِة َوُجُهوِدِهم؛ ألنَُّهم َقاُلوا بِالزِّ َولكِـنَّ الــُمْشكَِلَة َكَعاَدتِـِه َتكِـنُّ  ،َيْزَدِري َأيضا

ِرِه الَقالِصِ  ،َفْهِمِه النَّاقِصِ  َوَتْكُمُن فِي َوَمْيلِِه َعِن الَبْحِث الَخالِِص مِْن َشـَوائِِب  ،َوَتَصوُّ

فِْينَةِ  َغائِِن الدَّ َل َقلِيَل ُمَعاَناِت التَّحِقيْق  ،األْحَقاِد َوالضَّ ا َعَلى َكالِم  ،َوإًِلَّ َفَلْو َتَحمَّ ُمْعَتِمدا

ِة التَّدقِْيْق  قِيْق َلَوَصَل إِ  ،َأِزمَّ  .َلى الَقْوِل الدَّ
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اِج َعْن َكلَِماِت الَعَربِيَّةِ  رَّ  :انَ ابُ حَ َأْصـ اَل قَ وَ » :(َلَعلَّ )ِعنَْد الَكاَلِم َعْن ًَلِم  ،َقاَل ابُن السَّ

َ  ؛ةٌ دَ ائِ زَ  (لَّ عَ لَ ) يفِ  مَ الالَّ  إنَّ 
ِ
 يذِ الَّ  نَّ أَ وَ  ،انِ تَ غَ لُ  امَ هُ نَّ أَ  يدِ نْ عِ  يذِ الَّ وَ  ،(َعلَّ ) ونَ ولُ قُ يَ  مْ هُ نَّ أل

ايْ عِ تَ ْس مُ  ًلَّ إِ  (َعلَّ ) وُل قُ يَ  ًَل  (لَّ َلعَ ) :وُل قُ يَ   زَ  َأرَ  َلم ينِّ أَلَ  ؛هِ رِ يْ غَ  ةَ غَ لُ  را
اائِ ىعْ مَ  رِ ْيـغَ لِ  دا  إنْ َفـ .نـا

ايْ كِ وْ تَ  ْت دَ يْ زِ  اهَ نَّ إِ  :َل يْ قِ  «ٌل وْ قَ  وَ هُ فَ  دا
(1)

. 

ا إِيَّاَها قِْسَمْينِ  ما  عَ َمـ لِ مَ العَ  ةُ ُمْبَطلَ  ةٌ ادَ يَ زِ  :َبْينِ رْ َض  ىلَ عَ  ةُ ادَ يَ الزِّ » :َقاَل ابُن َيِعيَش ُمَقسِّ

 انَ َكـ نْ إِ وَ  ،ىنَ عْ مَ ـالـ يفِ  دِ يْ أكِ التَّ  نَ مِ  رُ ثَ كْ أَ  اهَ بِ  ادُ ُيرَ  ًَل  ةٌ ادَ يَ زِ وَ  ،اهُ نَ رْ كَ ذَ  امَ  ىلَ عَ  ىنَ عْ مَ ـال اءِ قَ بَ 

 اءَ َجـ امَ ) :وُ حْ نَ  ،ياااقِ بَ  ُل مَ العَ 
 :مْ هُ لُ وْ َقـ هُ ُلـثْ مِ وَ  .دٌ َحـأَ  ينِ اءَ َجـ اَمـ :ادُ رَ مُ ـالـوَ  ،(د  َحـأَ  نْ مِـ ينِ

  َوَكَفى]وَ  ،َحْسُبَك  :ادُ رَ مُ ـالوَ  ،(دٌ يْ زَ  َك بِ َحْس بِ )
ِ
«اهللُ  ىفَ كَ  :ادُ رَ مُ ـالوَ  [بِاهلل

(2)
. 

ــَم َعــْن ِزَيــاَدِة  ا َتَكلَّ َيــاَدِة َوَأْوَضــَحُه َلـــمَّ فـِـي  (َكــانَ )َوَأَشـاَر ابــُن ِهَشــام  إَِلــى َمْعنَــى الزِّ

ِب  لِ عْ َوفِ  (َما) نَ َبيْ  (َكانَ ) ْت دَ يْ زِ فَ » :ِب َفَقاَل التََّعجُّ   مْ َلـ َأنََّهـا :اَهـتِ ادَ يَ زِ بِ  ينِـعْ نَ  َوًَل  ،التََّعجُّ

«ادِ نَ ْسـلإلِ  هبَـا ُيـْؤَت  مْ َلـ َأنََّهـا :ْل َبـ ،َأْلَبتَّـة ىنا عْ مَ  ىلَ عَ  لَّ دُ تَ 
(3)

ـْيُخ َخالِـٌد  ، َوبِِمْثلِـِه َقـاَل الشَّ

األَْزَهِريُّ 
(4)

. 

َياَدةُ » :اَل أُبو الَبَقاِء الَكَفِويُّ َوقَ  ائِـدِ  ىبَِمْعنَـ ُل ْسـَتْعمَ تُ  َكَما َوالزِّ  َوُهـوَ -كِ ُمْسَتْدرَ ـْالـ الزَّ

ءُ  بِـهِ  فِيَمـا ُل ْسـَتْعمَ تُ  َكـَذلَِك  ،-َمْشُهورُ ـاْلـ ىَمْعنَ ـالْ 
ْ
ـي  ،اْلَكَمـالِ  نِ يْ َعـ فِـي بِـهِ  ُل ُمـكْ يَ وَ  الشَّ

ائِدُ   فْ لَ  :َأوْ  ،ةا يَّ وِ نَ عْ مَ  َفائَِدةا  ُيِفيدَ  َأنْ  دَّ بُ  ًَل  مهِ َكاَلمِ  فِي َوالزَّ
 .اوا غْ لَ وَ  اَعَبثا  َكانَ  َوإًِلَّ  ،ةا يَّ ظِ



 .(2/220األُُصوُل فِي النَّْحِو ) (1)

بِن َيِعيَش ) (2)
ِ
ِل ًل  .(4/423َشْرُح الـُمَفصَّ

 .(138ص) َشْرُح َقْطِر النََّدى (3)

 .(251م1َشْرُح التَّصِريِح َعَلى التَّوِضْيِح ) (4)
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ــَمعْ لل َتْأكِيــدٌ  : ُ يَّ وِ نَ عْ مَ لالللَِ    (نِ مِــ) فِــي َكَمــا ىنَ
ِ
 (َمــا) رِ َبــَخ  فِــي (اْلَبــاءِ )وَ  ،ةِ يَّ اقِ رَ غْ تِ ْســاًل

 .(َلْيَس )وَ 

ْستَِقاَمةِ  أا ُمَهيِّ  :َأوْ  ،َح ْفَص أَ  اهَ تِ ادَ يَ زِ بِ  هُ نُ َكوْ وَ  اللَّْفظِ  َتْزيِينُ  : ُ يَّ ظِ فْ اللَّ وَ 
ِ
 نِ ْس حُ لِ  :َأوْ  ،ن  زْ وَ  ًل

 .َذلَِك  رِ يْ غَ  :َأوْ  ،ع  جَ َس 

 فِـي حُّ َيِصـ َوًَل  ،اأْلُْخَرى َعنِ  َماإِْحَداهُ  دُ رِ فَ نْ تَ  َوقدْ  ،ف  رْ َح  فِي انِ تَ دَ ائِ الفَ  َتْجَتِمعُ  دْ َوقَ 

َياَدةِ  ىنَ عْ مَ  زِ جِ عْ مُ ـال اْلَكاَلمِ  تِي الزِّ  َمْوُضـوَعةا  نَ وْ ُكـتَ  ًَل  َأنْ  هبَـا ُمَرادُ ـالـ :لِ بَ  ،اوا َلغْ  ونُ كُ تَ  الَّ

ةا  ةا اقَ ثَ وَ  ِفيدُ تُ  َوإِنََّما ،التَّْركِيِب  ُجْزءُ  ُهوَ  :ىَمْعنا ـلِ   هِ َقْولِـ فِي مْ هُ َبعُض  َقاَلهُ  َكَما ِب يْ كِ رْ للتَّ  َوُقوَّ

ْنَكـارِ  ىنَـعْ مَ  رِ ْيـرِ قْ تَ لِ  ةٌ دَ ْيـزِ مَ  ةٌ َمـحَ قْ مُ  َزةَ مْ اْلهَ  َهِذهِ  إِنَّ  [ىرَ اْلقُ  ُل هْ أَ  نَ مِ أَ فَ أَ ] :َتَعاَلى  :َأوِ  ،اإْلِ

 ةٌ دَ ْيـزِ مَ  َأنََّهـا ًَل  ،هِ ِفـطْ عَ  اْعتَِبـارِ  دَ ْعـبَ  ةٌ دَ ْيـزِ مَ  ،َمْعُطوِف ـاْلـ ىلَ عَ  ةٌ مَ حَ قْ مُ  َأنََّها :َأَرادَ  ،رِ يْ التَّْقرِ 

َلةِ  ِف رْ َح  بَِمنِْزَلةِ   .َمْعنَاَها إِلَفاَدةِ  َمْذُكوَرة   رِ يْ غَ  الصِّ

َياَدةُ   .ينَ يِّ اْلَبصـرْ ِ ِعَبـاَراِت  نْ مِـ وُ ْشـالحَ وَ  ةُ لَّ القِ وَ  ،ينَ اْلُكوفِيِّ  ِعَباَراِت  نْ مِ  اءُ غَ لْ واإلِ  َوالزِّ

ائِدُ  «ٌض َعارِ  َزائِد   لِّ كُ  فِي مُ ْلزَ يَ  َوًَل  ،ض  َعارِ  لِّ كُ  فِي دُ َج ُيوْ  َوالزَّ
(1)

. 

َيــاَدِة لَِغْيــِر َمْعناــى َفَقــاَل  َوَقــْد َردَّ ابــنُ   رَ َكــنْ أَ  دْ َقــوَ » :َيِعــيَش َعَلــى َمــْن َأْنَكــَر وُجــوَد الزِّ

 هٌ ُمنـزَّ  يـُل زِ نْ التَّ وَ  ،الَعَبِث كَ  ونُ كُ يَ  َك ذلِ  إذْ  ،ىنا عْ مَ  رِ يْ غَ لِ  دَ ائِ وَ زَ  ِف رُ ْح األَ  هذهِ  عَ وْ قُ وُ  مهُ بعُض 

 امَ ـلِـ :وْ أَ  ،ةِ َغـاللُّ  يفِـ هُ وْ دُ ِجـيَ  مْ َلـ مْ ُهـنَّ أَ  نْ مِـ َك ذلِ لِـ مْ اُرهُ كَ نْ إِ  ولُ خْ يَ  َس يْ لَ وَ  .َك ذلِ  لِ ثْ مِ  نْ عَ 

 .ىنَ عْ مَ ـال نَ مِ  هُ وْ رُ كَ ذَ 

  اءَ َج  دْ قَ فَ  :ُل وَّ األَ  انَ كَ  نْ إِ َِ 
 يفِ  هُ رُ كُ ذْ نَ َس  امَ  ىلَ عَ  ،َصىُيحْ  ًَل  امَ  رِ عْ الشِّ وَ  لِ يْ زِ نْ التَّ  يفِ  هُ نْ مِ

 .اهَ نْ مِ  ف  رْ َح  لِّ كُ 



يَّاُت ألبِي الَبَقاءِ  (1)  .(487ص) الُكلِّ
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 رِ ْيـغَ لِ  َل َخـدَ  دْ قَ  هُ نَّ أَ  ادُ رَ مُ ـال َس يْ لَ  (دٌ ائِ زَ ) :انَ لَ وْ قَ  نَّ ألَ  وا؛نُّ ظَ  امَ كَ  َس يْ لَ فَ  :اانِ الثَّ  انَ كَ  نْ إِ وَ 

 َب ْيـقِ عَ  هِ يْ وَ بَ يْ ِسـ قـاَل  .ٌح يْ حِ َص  ىنا عْ مَ  دُ يْ أكِ التَّ وَ  .دِ يْ أكِ التَّ  نَ مِ  ب  رْ َض لِ  ادُ زَ يُ  :ْل بَ  ،ةَ تَ بَ لْ أَ  ىنا عْ مَ 

 َل ْبـقَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  ئاايْ َش  ُتحِدْث  مْ لَ  اهَ نَّ إِ  ُث يْ َح  نْ مِ  وٌ َلغْ  وَ هُ فَ ) :هِ رِ ائِ ظَ نَ وَ  [مِيَثاَقُهمْ  َنْقِضِهمْ  َفبَِما]

 جِ تَ  نْ أَ 
ْ
(مِ اَل الكَ  دِ يْ أكِ تَ  ىوَ ِس  ،ىنَ عْ مَ ـال نَ مِ  ءَ ي

(1)
»

(2)
. 

 َكالَم ِسْيَبَوْيِه َفَقاَل 
ُّ
ْيَرافِي  ِف رْ الَحـ يفِ  وِ غْ اللَّ  ىنَ عْ مَ  نْ عَ  هِ يْ وَ بَ يْ ِس  نَ يَّ بَ  دْ قَ » :َوَقْد َبيََّن السِّ

 ىنـاعْ مَ  رِ ْيـغَ لِ  ُف رْ الَحـ َل َخـدَ  هُ نَّـأَ  انٌ َسـنْ إِ  نَّ ظُ يَ  الَّ ئَ لِ  دِ يْ كِ وْ للتَّ  هُ نَّ أَ  زَ يَّ مَ وَ  (اوا غْ لَ ) هُ نَ وْ م  َس يُ  يذِ الَّ 

«ٌح يْ حِ َص  ىنا عْ مَ  دَ يْ كِ وْ التَّ  نَّ ألَ  ؛ةَ تَّ بَ لْ أَ 
(3)

. 

 َعْن هِذِه الـ
ُّ
ْيَرافِي َم السِّ  يتِـالَّ  وَف رُ الحُ  أنَّ  مْ لَ اعْ » :َمْسأَلِة فِي َمْوِضع  آَخَر َفَقاَل َوَتَكلَّ

  يٌّ وِ نْـمَ  رٌ دَّ َقـمُ  وَ ُهـوَ  ُف ذَ ْحـيُ  امَ  اهَ نْ مِ  :ينِ بَ رْ َض  ىلَ عَ  اهَ فُ ذْ َح  وزُ جُ يَ 
 ،مِ اَل الَكـ ىنَـعْ مَ  ةِ حَّ ِصـلِ

 .رْ دَّ َقـيُ  مْ لَ  َف ذِ ُح  اذَ إِ فَ  ،إليهِ  جُّ وَ حْ يَ  ًل المُ والكَ  ،دِ يْ أكِ التَّ  نَ مِ  ب  رْ َض لِ  ادا ائِ زَ  ونُ كُ يَ  امَ  اهَ نْ مِ وَ 

(كُلـوْ قَ ) ادا ائِـزَ  ونُ يُكـ ذيالَّ  اوأمَّ 
(4)

 بِـ ىَفـكَ ) :
ِ
 َس يْ َلـ)وَ  .اهللُ  ىَفـكَ  :ىنَ عْ مَ ـالـوَ  ،(ايًّـلِ وَ  اهلل

َ  ؛(د  يْ زَ بِ  وكَ ُخ أَ 
ِ
 امَ َقـ اَمـ :هُ انَـعْ مَ  نَّ ألَ  ؛(د  َحـأَ  نْ مِـ امَ َقـ اَمـ)وَ  .ادا ْيـزَ  وكَ ُخـأَ  َس يْ لَ  :اهُ نَ عْ مَ  نَّ أل

 .اهَ رِ يْ دِ ْقـتَ  إلـى المعنـى جُّ وَ ْحـيَ  وًل ،الكـالمُ  لَّ تَ خْ يَ  لم ،وَف رُ الحُ  هذه انَ فْ ذَ َح  افإذَ  ،دٌ َح أَ 

 :هُ تقـديرُ  (اذَ َكـوَ  اذَ َكـ لَعـفَ  ادا ْيـزَ  ُت ْئـبِّ نُ ) :َك قولِـ وُ فنْحـ المِ الكَ  ىنَ عْ مَ  هِ يْ ِض تَ قْ يَ  يذِ الَّ  اوأمَّ 

 ،ىنَ عْ مَ ـالـ يفِـ (نْ َعـ) يِضـقتَ يَ  الخربُوَ  ،(ُت رْ بِ ْخ أُ ) ىنَ عْ مَ  يفِ  (ُت ئْ بِّ نُ ) ألنَّ  ؛د  يْ زَ  نْ عَ  ُت ئْ بِّ نُ 



 .(4/221(، )1/180الكَِتاُب )ُر لَِكالِم ِسْيَبَوْيِه: ُينْظَ  (1)

بِن َيِعيَش ) (2)
ِ
ِل ًل  .(5/64َشْرُح الـُمَفصَّ

 .(5/98َشْرُح كَِتاِب ِسْيَبَوْيِه ) (3)

ا( (4)  .َفَقْوُلَك؛ ألنَُّه َجَواُب )أمَّ
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 ،ف  رْ حَ بِ  ًلَّ إِ  هِ بِ  ورِ مُ أْ مَ ـال ىلَ إِ  ُل ِص يَ  ًَل  رَ مْ األَ  نَّ ألَ  ؛ةٌ رَ مقدَّ  اءُ البَ  ،(رَ يْ الخَ  َك تُ رْ مَ أَ ) :َك وكذلِ 

هِ يْ وَ بَ يْ ِس  ادَ رَ أَ فَ 
(1)

 يفِـ ةَ وفَ ذُ حْ مَ ـال (ىلَ عَ )وَ  ،(ادا يْ زَ  ُت ئْ بِّ نُ ) :َك قولِ  يف ةَ وفَ ذُ حْ مَ ـال (نعَ ) أنَّ  

(اِق رَ الِعـ بَّ َح  ُت يْ آلَ ) :هِ لِ وْ قَ 
(2)

 :اَل َقـ بـأنْ  اَمـهِ يْ لَ إِ  جُّ وَ ْحـيَ  ىنَ عْ مَ ـالـ وأنَّ  ،نِ يْ تَ دَ ائِـزَ  اتَ َسـيْ لَ  ،

 هِ ْيـلَ إِ  جُّ وَ ْحـيَ  ىنا عْ مَ ـلِـ ًلَّ إِ  اَل ُخ دْ َيـ مْ َلـوَ  ،اَمـهُ نْ مِ  ةٌ دَ احِ وَ  ًَل وَ  طُّ قَ  اادَ دَ زْ يَ  مْ لَ  (نْ عَ )وَ  ،(ىلَ عَ )

 َشـ يفِـ ااهَ نَ دْ َجـوَ  اذَ إِ فَ  ،مُ اَل الكَ 
ْ
 عَ  ،ااهَ نَ دْ َقـفَ  مَّ ُثـ ء  ي

 :واالُ َقـ امَّ ـَلـ مْ هُ نَّ أَ َكـ ،ةٌ رَ دَّ َقـمُ  اَهـنَّ أَ  انَـمْ لِ

 ةا رَ دَّ َقـمُ  نْ ُكـتَ  مْ َلـ وْ لَ وَ  ،ةٌ رَ دَّ قَ مُ  (نْ عَ ) نَّ أَ  انَ مْ لِ عَ  ،(ادا يْ زَ  ُت ئْ بِّ نُ ) :واالُ قَ  مَّ ثُ  ،(د  يْ زَ  نْ عَ  ُت ئْ بِّ نُ )

َ هِ وَ  ،اهَ رِ كْ ذِ  دَ نْ عِ  ةا دَ ائِ زَ  ْت انَ كَ  اهَ فِ ذْ َح  دَ نْ عِ 
 ىَفـكَ ) :يفِـ اءِ الَبـ ةِ ادَ َيـزِ كَ  ةا دَ ائِـزَ  طُّ َقـ نْ كُ تَ  مْ لَ  ي

 بِ 
ِ
«(د  يْ زَ بِ  وكَ ُخ أَ  َس يْ لَ )وَ  ،(اهلل

(3)
. 

 َعْن ِزَياَدِة الَباءِ 
ْ
 ىنَـعْ مَ وَ  .نَ اكِ َمـأَ  يفِـ ْت دَ يْ زِ  دْ قَ  اءَ البَ  هِ ذِ ه نَّ أَ  مْ لَ اعْ وَ » :َوَقاَل ابُن ِجنِّي

ْ َج  امَ نَّ إِ  اهَ نَّ أَ  ،(ْت دَ يْ زِ ) :يلِ وْ قَ 
«ىنـاعْ مَ  ْث دِ ْحـتُ  مْ َلـوَ  .مِ اَل للكَ  ايدا كِ وْ تَ  اهَ بِ  ءَ ي

(4)
ـَببِيَِّة  . َكالسَّ

 .َوالـُمَصاَحَبِة َمَثالا 

َياَدِة بأس ُّ َعْن َمْعنَى الزِّ
اطِبِي ُلوب  آَخَر َوَتْوِجْيه  َجِديد  َوَقْد َعبََّر الشَّ

(5)
 ىنَ عْ مَ وَ » :َفَقاَل  

اائِ زَ  هِ نِ وْ كَ   اذَ فإِ  .فيهِ  ُل مَ عْ يَ فَ  ،ِف رْ الحَ  َك ذلِ  نِ وْ دُ بِ  ُل امِ العَ  هُ بُ لُ طْ يَ  ِضع  وْ مَ  يفِ  ُل ُخ دْ يَ  هُ نُ وْ كَ  ،دا



 .(1/38الكَِتاُب )ُينَْظُر لَِكالِم ِسْيَبَوْيِه:  (1)

 (:1/38)ِريٌّ للُمْلَتِمِس َذَكَرُه ِسْيَبَوْيِه ُهَو َبْيٌت ِشعْ  (2)

 [ِمَن الَبِسْيطِ ]

ْهَر َأْطَعُمللل ُ   آَليلللُت َحللل َّ الِعلللَراِق اللللدَّ

 

للللْوُس    َوالَحلللل ُّ َيأكُلللللُ  يف الَقرَيللللِ  السُّ

 
 

 .(1/278َشْرُح كَِتاِب ِسْيَبَوْيِه ) (3)

 .(1/143ِسرُّ َصنَاَعِة اإِلْعَراِب ) (4)

َغِة َوُيْتِحُفُهم، َكَما َسيأتِيُثمَّ ُيْردِ  (5)  .ُفُه التَّْوِجْيَه اآلَخَر فِي َكْونَِها للتَّْوكِْيِد، وُيِفيُد َطالَِب اللُّ
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  ُل امِـعَ  هِ ْيـلَ عَ  طَ لَّ َسـتَ  دْ َقـ (دٌ َح أَ )ـفَ  ،(دٌ َح أَ  ارِ الدَّ  يفِ  امَ ) :قلَت 
ِ
 ىنَ عْ مَ ـالـ ةِ َهـجِ  نْ مِـ اءِ دَ تِـبْ اًل

َ  ٌب الِ طَ  ُل عْ الفِ  ،(د  أَح  نْ مِ  ينِ اءَ َج  امَ ) :اذَ كَ وَ  ،أٌ دَ تَ بْ مُ  هُ نَّ أَ بِ  هُ عَ فَ رْ يَ لِ 
ِ
 ْت اءَ َجـفَ  ،ةِ ليَّ اعِ الفَ بِ  د  َح أل

 ةا دَ ائِ زَ  ْت يَ مِّ فُس  ،ظِ فْ اللَّ  يفِ  َك كذلِ  َل مَ العَ  لِ وَّ األَ  لِ امِ العَ  ِب لَ طَ  عَ مَ  ظِ فْ اللَّ  يفِ  ةا لَ امِ عَ  (نْ مِ )

 :ِهمْ لِ وْ َقـ نْ مِـ (ًَل ) يفِـ ونَ وُلـقُ يَ  دْ َقـ لـذلَك وَ  ،ب  ولُ طْ مَ وَ  ب  الِ طَ  نَ يْ بَ  ةٌ مَ حَ قْ مُ  اهَ نَّ ألَ  ؛لذلَك 

 وادُ َصـقَ  مـانَّ إِ فَ  ،ادِ المـرَ  بـالمعنى الًّ ِخـمُ  اهَ طُ وْ قُ ُسـ انَ َكـ نْ إِ وَ  ةٌ دَ ائِـزَ  هانَّ إِ  ،(اد  زَ  اَل بِ  ُت ئْ جِ )

 ْت اَنـكَ  وإنْ  ،ةٌ دَ ائِـزَ  هِ يْ فِ  (نْ مِ ) .(ل  ُج رَ  نْ مِ  ينِ اءَ َج  امَ ) :مْ هُ لُ وْ قَ  اهذَ  ىلَ عَ فَ  ،رَ كِ ذُ  ما ةِ ادَ يَ بالزِّ 

ا دُ رِ َيـ اَل فَ  ،اهَ يْ فِ  ودٌ ُج وْ مَ  رَ وْ كُ ذْ مَ ـال ىنَ عْ مَ ـال َك ذلِ  نَّ ألَ  ؛مِ وْ مُ العُ وَ  ةِ رَ ثْ الكَ  ىلَ عَ  لُّ دُ تَ   علـى إذا

 عْ َج  يفِـ دِ رِّ بَ مُ ـالـ اُض رَ تِـاعْ  ةِ يقَ رِ الطَّ  هِ هذِ  ىلَ عَ  ينَ يِّ وِ حْ النَّ 
 عِ اِض وَ مَ ـالـ هِ هـذِ  يفِـ (نْ مِـ) مْ ِهـلِ

 أنْ  َل َمـتَ اْح  ،(ٌل ُجـرَ  ينِ اءَ َجـ امَ ) :َت لْ قُ  اإذَ  َك نَّ ألَ  ؛اهَ وثِ دُ حُ بِ  ةِ رَ ثْ الكَ  ىنَ عْ مَ  ِث وْ دُ حُ لِ  ةا دَ ائِ زَ 

 هِ تِـوَّ قُ  يف ٌل ُجـرَ  ينِ اءَ َجـ اَمـ) :أوْ  ،(ةٌ َثـاَل ثَ  :وْ أَ  ،انِ نَـاثْ  :لِ َبـ ،دٌ اِحـوَ  ٌل ُج رَ  ينِ اءَ َج  امَ ) :دَ يْ رِ تُ 

 اءَ َجـ اَمـ) :وْ أَ  ،(ةِ يَّـولِ ُج الرُّ  ُف يْ عِ َض  :ْل بَ  ،هِ اذِ فَ نَ وَ 
 اَمـ) :َت ْلـقُ  اذَ إِ َفـ ،(ةٌ أَ رَ اْمـ :لِ َبـ ،ٌل ُجـرَ  ينِ

 اذَ َهــبِ  َك لـِـذَ  نْ َعــ َب ْيــجِ أُ فَ  .؟ةا دَ ائِــزَ  اَهــنُ وْ كَ  نَ يْ أَ َفــ ،َك لـِـذَ  عَ ْيــمِ َج  مَّ َعــ ،(ل  ُجــرَ  نْ مـِـ ينِ اءَ َجــ

 .رِ رَّ قَ مُ ـال ىنَ عْ مَ ـال

 ِهـوَ » :ةِ ادَ َيـالزِّ  يفِ  ىرَ ْخ أُ  طريقةا  مهُ بعُض  وذكرَ 
َ
ِر ْيـغَ  نْ مِـ دِ ْيـكِ وْ التَّ  دِ رَّ جَ مُ ـلِـ ةُ ادَ َيـالزِّ  ي

 ةَ َلـًَل دَ  ًَل  إذْ  ؛(أحـد   نْ مِـ ينِ اءَ َجـ اَمـ) :مْ هِ لِ وْ بَقـ دِ رِّ بَ مُ ـالـ ىَلـعَ  دَّ رُ وَ  ،م  وْ مُ عُ  ًَل وَ  ة  رَ ثْ كَ  ةِ ادَ فَ إِ 

 ،ب  ارَّ َكـ)ـلِـ ٌف ادِ رَ ُمـ وَ ُهـ إذْ  ى؛نَ عْ مَ ـالـ َك ذلِـ ادَ َفـأَ  دْ َقـ (ادا َحـأَ ) نَّ ألَ  ؛ة  رَ ثْ كَ  ًَل وَ  وم  مُ عُ  ىلَ عَ 

اهَ وِ حْ نَ وَ  (ار  يَّ دَ وَ  ،ب  يْ رِ عَ وَ 
(1)

 هِ وَ  ،
َ
اَفـ ،ِي فْ النَّ  مِ ومُ عُ لِ  ةٌ وعَ ُض وْ مَ  ي  .ادةَ َيـالزِّ  إًلَّ  نُ كِـمْ يُ  ًَل  إذا



اٌب َوًَل َديَّاٌر  َيْسَتخِدُموَن ِعَباَرات  َكثِيَرةا فِي هَذا (1) اِر َأَحٌد، َوًَل َكرَّ الـَمْوِضِع َكَقْولِِهم: )َما فِي الدَّ

، وَ َوًَل َكتِيعٌ 
ٌّ
، َوًَل إَرمي

 
، َوًَل ِدبِّيٌج، َوًَل ُشْفٌر، َوًَل َأِرٌم، َوًَل آِرٌم، َوًَل َأِريٌم، َوًَل إِْيَرمِي ٌّ

 ًَل ، َوًَل ُطوئِي

، َوًَل نافُخ َضَرمِة   ، َوًَل عيٌن، َوًَل نافُخ نار      =     َفُكلُّ هِذِه  .َوًَل تاُموٌر( .وابٌِر، َوًَل َديُّوٌر، َوًَل داِريٌّ
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 ونُ فتكُ  ،ادَ زَ تُ  أنْ  (لرُج  نْ مِ  ينِ اءَ َج  امَ ) :يفِ  ازَ َج  (د  أَح  نْ مِ ) :يفِ  ةَ تَّ بَ لْ أَ  هاتُ ادَ يَ زِ  ْت تَ بَ ثَ  اذَ إِ فَ 

ـايْ أَ  ونُ ُكـتَ وَ  ،(د  أَحـ نْ مِـ ينِ اءَ َج  امَ ) :يفِ  اهَ تِ ادَ يَ زِ  دِّ َح  ىلَ عَ  ةا دَ ائِ زَ  ونُ كُ تَ  ،ينِ بَ رْ َض  على  ضا

 ِسـارِ الفَ  هُ رَ رَّ َقـ ىنَ عْ مَ ـال وهذا ،وممُ للعُ  ةا يدَ فِ مُ 
ُّ
 اعـرتاَض  أنَّ  إًلَّ  هِ نفِسـ يف يٌح حِ َصـ وَ ُهـوَ  ،ي

 فليسـْت  ،ااَهـنَ عْ مَ  ُل ْص أَ  وَ هُ  يدُ وكِ فالتَّ  ،وكيدِ للتَّ  انَ هُ  (نْ مِ ) ةَ ادَ يَ زِ  ألنَّ  ؛هِ يْ لَ عَ  دُ رِ يَ  قدْ  دِ رِّ بَ مُ ـال

  ؛ة  دَ ائِ زَ بِ 
ِ
 يـدَ وكِ التَّ  ألنَّ  ؛كـذلك ليسـْت  وهذهِ  ،(هِ روجِ خُ كَ  هُ ولُ دُخ  امَ ) :ةِ دَ ائِ الزَّ  يقةَ قِ َح  نَّ أل

 أُ  امَّ لَ فَ  ،ودٌ قُ فْ مَ  اهَ ولِ ُخ دُ  قبل
 تِ
َ
 وَ  ،ضِ يْ بعِ كـالتَّ  ىنـاعْ مَ  وهـو ،وكيدُ التَّ  اهَ بِ  َل َص َح  اهَ بِ  ي

ِ
 اَل َفـ ،اءِ دَ تِـبْ اًل

«.ِث حْ للبَ  الًّ حَ مَ  ىلَ وْ األُ  ةِ ريقَ الطَّ  يف أنَّ  امَ كَ  ،رِ يْ قدِ التَّ  اهذَ  ىلَ عَ  ةُ يقَ رِ الطَّ  هِ هذِ  مُ لَ ْس تَ 
(1)

. 

 َفَعَلى 
ٌّ
َوإًِلَّ َفَجِميُعُهم ُمتَِّفُقوَن َعَلى َعَدِم وُجـوِد  ،أيِّ َحال  َفإِنَّ الِخالَف َبْينَُهم َلْفظِي

ْغِو فِي الَعَربِيَّةِ  ْغِو؛  ،الَحْشِو َواللَّ  َتَعاَلى َأْوَلى َوَأْحَرى بِالُخُلوِّ مَِن الَحْشِو َواللَّ
ِ
َوكَِتاُب اهلل

  .َوُمْلِهِم الُفَصَحاِء الَكاَلَم َوالِخَطاب ،اِب ألنَُّه َكاَلُم َربِّ األَْربَ 

ْن ًَل ُيْحَتجُّ بَِقْولِِه إَِلـى أنَّ فِـي الَعَربِيَّـِة  َولكِْن مِْن َباِب األََماَنِة َنْذُكَر أنَُّه َظنَّ َبعٌض مِمَّ

ُج َعَلْيِه َولكِنَّ هَذا الَقْوَل َمْرُدوٌد َوًَل ُيْعَبُأ بِِه َوًَل  ،ِزَياَدةا لَِغْيِر َمْعناى ا ُيَعرَّ  َيَتَرقَّى لَِيُكوَن مِمَّ

وا َكاَلَمـُه َوَلـْم َيْقَبُلـوهُ  :َبلِ  ،فِي التَّْشنِيِع َعَلى ُعَلَماِء الَعَربِيَّةِ  َفَهـا ُهـَو اإِلَمـاُم  ،الُعَلَماُء َردُّ

  أنَّ  ونَ ُمـيزعُ  ةِ َغـاللُّ  لِ أْهـ نْ مِـ ومٌ َقـوَ » :ابُن ُدُرْسـُتَوْيِه َيُقـوُل 
ِ
 يـرِ غَ لِ  ماَل الَكـ يف ادُ زَ ُيـ سـمَ اًل

  رُ يْ غَ  َك لِ ذَ كَ وَ  ،ىنا عْ مَ 
ِ
«ٌب يْ عِ مَ  دٌ وْ دُ رْ مَ  وُل القَ  وهذا ،مِ ْس اًل

(2)
. 



اِهُر فِي َمَعانِي َكلَِماِت النَّ  = اِر َأَحٌد(، ُينَْظُر: )الزَّ اِس الِعَباَراِت َوغيُرَها ُتْسَتْخَدُم فِي ِسَياِق: )َما فِي الدَّ

( ) بِن األنَباِريِّ
ِ
 .(266-1/264ًل

افَِيُة ) (1)  .(597-3/595الـَمَقاِصُد الشَّ

بنِ  (2)
ِ
 .(242ص) ُدُرْسُتَوْيهِ  َتْصِحْيُح الَفِصْيِح َوَشْرِحِه ًل
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ُه النَُحاُة َكَمـا َرَأْينَـاهُ  َفلِـَذلَِك ًَل َيِحـلُّ ألََحـد  َأْن ينِسـَب  ،َفهَذا الَكاَلُم ًَل ِعْبَرَة بِِه َوَردَّ

ُلوهُ إَِلْيِهْم ِخالَف َما َقاُلوُه َوأَ  لِهِ  ،صَّ  .َوليَت الـمهنِدَس َرَجَع َعْن َتْلِفيِقِه َوَتَقوُّ

ا أنَُّه َقاَل  ِد أيضا  َش  ادُ زَ يُ  ًَل » :َوَنَقَل نْشَواُن الِحْمَيِريُّ َعِن الـُمَبرِّ
ْ
«ىنا عْ مَ  رِ يْ غَ لِ  ءٌ ي

(1)
. 

َها الَقاِرُئ الَكِريُم َلْو َنَظْرَت فِي َأَوائِِل الكَِتاِب فِ  :أِخيًرا ِزَياَدٌة فِي ) :ي َبْحِث َقاِعَدةِ أيُّ

َلَعلِْمَت أنَُّه إَِذا َلْم َيُكْن ُهنَاَك فِـي الَعَربِيَّـِة ِزَيـاَدٌة فِـي َحـْرف   ،(الـَمْبنَى ِزَياَدٌة فِي الـَمْعنَى

يَِّة إًِلَّ لَِمْعناى
َهـا ِزَيـاَدٌة لَِغْيـِر َفإِنَُّه مِْن باِب َأْوَلى ًَل َيُكوُن فِي َكلَِماتِ  ،مَِن الُحُروِف الِهَجائِ

ا ،َمْعناى مَِن الـَمَعانِي ا َوَلْغوا  .َوَلْيَس فِْيَها َما َيُكوُن َحْشوا

َومِْن ِخالِل ذلِـَك َيَتَبـيَُّن َلُكـْم أنَّ الــمهنِدَس ًَل َيْعـِرُف أُصـوَل الَعَربِيَّـِة َوًَل ِعْلـَم َلـُه 

لِيَّـةِ  إًِلَّ ِعْلَم َتْلِميذ  ُمْبَتد  فِي ،َبَقواِعِدَها َوَمـَع هـَذا َجـاَء َيْجنِـي َعَلـى َنْفِسـِه  ،َمَراِحلِِه األَوَّ

اسِ  ـا  ،َوَيْعِرُض َعْقَلـُه َوُمْسـَتَواُه للنَـّ َيـاَدِة َتنِْزيها َوإَِذا َكـاَن أوزوُن َتـَأذَّى مِـْن ُمْصـَطَلِح الزِّ

ـْل  :َفنَُقوُل َلـهُ  ،اَلئِق  للُقرآِن الَكِرْيِم مِْن َأْن َيُظنَّ بِِه الَجَهَلُة َما َلْيَس َلُه بِ   ،َيـا ُمَهنْـِدُس َتَمهَّ

ائِـِد  ْل؛ ألنَّ الُعَلَماَء َسَبُقوَك فِي هَذا األَْمِر َحْيُث َأْطَلَق َبْعُضـُهم َعَلـى الزَّ َفَتَروَّ َوًَل َتَتَعجَّ

 َتَعاَلى 
ِ
باا َمَع َكالمِهِ  (ِصَلةا )فِي َكالِم اهلل ِم الَجهَ  ،َتأدُّ ا لَِتَوهُّ ا ًَل َمْعنَـى َوَدْفعا َلِة أنَّ فِْيِه َكاَلما

ْحَمـةُ  َعَلْيـهِ -اآلَثـاِريُّ  َوَضَعهُ  َما ُهنَا َيْحُضُرنِيَلُه وَ  ْضـَوانُ  الرَّ  فِـي َأْلِفيَّتِـهِ  نَِهاَيـةِ  فِـي-َوالرِّ

  َمعَ  األََدِب  إِْعَراَب  فِْيهِ  َوَذَكرَ  ،(الُغاَلمِ  كَِفاَيةِ ) :النَّْحوِ 
ِ
ِل األَِخْيِر مِنَْها فِي الَفْص  ،َتَعاَلى اهلل

اهُ   :َفَقاَل  (الُفُصولِ  َخاتَِمةَ ) :َوَسمَّ



 .(1/160َشْمُس الُعُلوِم لِنَْشَواَن الِحْمَيِريِّ ) (1)
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َجزِ ]  [ِمَن الرَّ

 األَدْب  إعلللللللراُب  َخاتَِملللللللُ  الُفُصلللللللولِ 

 

 َوَجللللْ   مللللا َبْعللللُ   َوْهللللوَ  اإلللللل ِ  ملللل َ  

بُّ    الَطَللللللْ   بأِعلللللالِ  َمسلللللُ ول   ِلللللالرَّ

 

 انَتلللَدْب  بلللاألَمرِ  والعبلللُد  (َلنلللا اغِفلللرْ )لَكللل 

 عِلللللللللليمِ التَّ  يف ا َ  ُت لْ أَ َسللللللللل :َوِِلللللللللا 

 

 التَّعظِلللللليمِ  علللللللى َمنُصللللللوب   ُل وتُقلللللل 

للللل ْ وَ  اهلللللَذ  ىَللللللعَ  ِِقلللللْس    بَلَعلللللْل   َوقِّ

 

للللْ    ُ نْللللمِ   طَ ْعللللتُ  ىبَِعَسلللل وَحقِّ
(1)

 األََمللللْل  

(ُعِللللللمْ  طُللللللوب  ومَ  َطالِللللل    بلللللا ِ ) 
(2)

 

 

َعِللللللمْ  قلللللْد  بمعنَلللللى ا ُ  َيعَللللللمُ  قلللللْد  
(3)

 

ِ  ُثلللللمَّ  التَّصلللللغيرِ  ِملللللنَ  وامنللللل ْ    َيللللل ْ التَّثن

 

التَّسلللِمَي ْ  يلللرَ َخ  والتَّلللرِخيمِ  ْمللل ِ والَج  
(4)

 

 (َيلللللا ُهلللللو) :َوَل َتُقلللللْل ِعنْلللللَد النِّلللللَداءِ  

 

َللللللللْيَس ِِلللللللا النَُّحلللللللاِة ِملللللللْن َرَواهُ   َِ 

لللللِ     :َوَشلللللاَع ِِلللللا َلْفلللللٍُّ ِملللللَن التََّعجُّ

 

 َوِِللللا َمْعنًللللى ُأبِللللا ،(َمللللا َأْكللللَرَم ا َ ) 

 َهلللْ  إَليللل انْ  (الكَِتلللاْب ) :َوَحْيُثَملللا قِْيلللَل  

 

 كَِتللللللاُب َربِّللللللا َل كَِتللللللاُب ِسللللللْيَبَوي  

لللللللللُ  بُِكللللللللللِّ َشلللللللللْاٍء َشلللللللللاِهُد    ألنَّ

 

 َوَل َتُقللللللْل َذا الَحللللللْرِف ِمنْللللللُ  َزائِللللللُد  

 ِصلللللَل ْ  أو لمعنًلللللى َتوكِيلللللد   ُهلللللوَ  بلللللْل  

 

فلللللللللللُِّ   لللللللللللَل ْ  آياتِللللللللللل ِ  يف للَّ  المَفصَّ

لللللللْن َرَوىللِلللللللَأْو   َقلللللللْت َعمَّ  َمَعاٍن ُحقِّ

 

 لَِمْعنللى َل ِسللَوى (َبللْل )ْحللِو َونَ  (َهللْل )َكللل 

 َزاَد َسلللللَقطْ  (َملللللا)َوَملللللْن َيُقلللللْل بلللللأنَّ  

 

 َأْخَطللللَأ ِِللللا الَقللللْوِل َوَذا َعللللْيُن الَغَلللللطْ  

 



 .فِي الـَمْطُبوِع: )ُتْعَطى( (1)

 .أْي: َبَدَل الَجارِّ َوالـَمْجُرور (2)

 .فِي الـَمطُبوِع: ُعلِْم، بالبِنَاِء للـَمْفُعولِ  (3)

 .َيْعنِي: َلْفَظ الَجاَلَلِة )اهلَل( (4)
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 ُمِفْيلللللللللَدِة اإِلْمَهلللللللللالِ  (َأنْ )َكِمْثلللللللللِل 

 

 َوَكاِِْيلللللللللللللِ  َناَِِيلللللللللللللِ  األَْمَثلللللللللللللالِ  

 َوَل َتُكلللللللْن ُمْسَتْشللللللللِهًدا باألَْخَطلللللللللِ  

 

لللللللللَمْوَألِ ِِْيلللللللللِ  َوَل ِسلللللللللوَ   اُه َكالسَّ
(1)

 

 
q

  



 .(109ص) اَيُة الُغاَلِم فِي إِْعَراِب الَكالِم لآلَثاِريكِفَ  (1)

ائَِعِة: ) ُّ فِي َمنُظوَمتِِه الرَّ
وِشي (، َنْشِر الَعبِْيِر فِي َنْظِم َقَواِعِد التَّْفِسْيرِ َوَقاَل َشْيُخنَا أُبو الَفْضِل ُعَمُر الَحدُّ

 َبْعَدُه، َوفِْيِه:(، َوَما 453(، بَيْت: )القسُم يف الُقرآنَتْحَت ُعنَْواِن: )

كرِ   وللللللللم تقلللللللْ  ِزَيلللللللادة  يف اللللللللذِّ
 

لللللاْعَن بهلللللَذا األَْملللللرِ   َِ  بلللللْل ِصلللللل   
 

 أعنللللللا بللللللذا عبللللللارَة المفسللللللرين

 

 ِللللاألدَب األدَب ِسلللليما الصللللالحين 

 إذ ُيلللللللللوِهم التعبيلللللللللُر بالزيلللللللللادهْ  

 

 ألَّ تكلللللللللللوَن معهلللللللللللا إِلللللللللللادهْ  

 واألمللللللُر ِيهللللللا بخلللللل ف الواقلللللل ِ  

 

  ِ كللللللم يف الزوائللللللِد مللللللن البلللللللدائ 

 ِِللللا الُقللللْرآنِ -َصللللاِ   َيللللا–لَ َزائِللللد   

 

 َكللللللللللل َّ َولَ َتْغيِيلللللللللللَر لِْلُبنَْيلللللللللللانِ  

 وإن جللللللللر  زيللللللللادة يف المبنللللللللى 

 

 دلللللللت علللللللى زيللللللادة يف المعنللللللى 

 تلللللأَلُف ملللللن مجملللللوع ملللللا ترادِلللللا 

 

 مللللا لللللم تكللللن لللللدى انفللللراد آلَِفللللا 

 ِقللللللللوة اللفلللللللللُّ لهللللللللا دللللللللللل  

 

 لقللللللللوة المعنللللللللى بلللللللل  محاللللللللل  

 حللللللرفوحيللللللك للتأكيللللللد زيللللللد  

 

 ِزيلللللللللده لللللللللل  أقلللللللللام العلللللللللرف 

 مقلللللام ملللللا الجملللللل  ِيللللل  كلللللرر  

 

 وذللللللك األملللللر بللللل  قلللللد أكلللللد  
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 ،َأْجَحَف الـُمَهْنِدُس َوَتَولَ ى

 (لَ ا)ِفي َكَلاِمِه الَجاِئِر َعْن 

تأتِي ًل َعَلى َأوُجه  ُمخَتلَِفة  َسنَْكَتِفي بَِحاًَلِت استِْعَمالَِها َمـَع » :ُثمَّ َيُقوُل الـمهنِدُس 

 أَداٌة َتْدُخُل  .(ُمَضاِرع  -َماض  )الِفْعلِ 
َ
 :َعَلى الِفْعـِل الــَماِضي َكَمـا فِـي َقْولِـِه َتَعـاَلىَفِهي

َق َوًَل َصلَّى] َكَما  (الَحاِضرِ )َوَتْدُخُل َعَلى الِفْعِل الـُمَضاِرِع  .(ُسوَرُة الِقَياَمةِ ) [َفاَل َصدَّ

ْغِو فِي َأْيَمانُِكم] :فِي َقْولِِه َتَعاَلى  .(ُسوَرُة الَبَقَرة) [ًَل ُيؤاِخُذُكم اهلُل باللَّ

 َوُهـَو َعْكـُس اإِلْثَبـاِت 
َ
ـابَِقَتْيِن ُتِفيـُد النَّْفـي َوًَل -َكَمـا َنْعَلـمُ -َوفِي كِْلَتـا الَحـاَلَتيِن السَّ

ِعنْـَد  (ًَل )َوُتْعـَرُب .(اإِلْيَجـاِب )َيْخَفى َعَلى الَقاِرِئ الَفاِرُق الَكبِيُر بيَن النَّْفي َواإِلْثَبـاِت 

َغةِ  ُك َوًَل ُتَغيِّـُر مِـْن َحَرَكـِة نَِهاَيـِة  ،َل َلَهاَنافَِيةا ًَل َعمَ  :َأْهِل اللُّ ًَل َعَمـَل َلَهـا ألنََّهـا ًَل ُتَحـرِّ

 األَْفَعاُل فِي َحاَلتِنَا)الَكلَِماِت 
َ
 .(َوِهي

ا َفالَعَمُل ُمـْرَتبُِط بالَحَرَكـةِ  ْر فِـي َحَرَكـِة آِخـِر الَكلَِمـِة َذَهـَب َعَمُلَهـا  ،إِذا َفـإَِذا َلـم ُتـؤثِّ

َولِ َوَأْصبَ  ا بأنََّها َتُهزُّ كَِياَن الدُّ  .َحْت َعاِجَزةا ِعْلما

ــَت  ــإَِذا ُقْل ــَوَطنَ ) :َف ــبُّ ال ــإِنَّ  ،(ًَل ُأِح ــا (ًَل )َف ــَل َلَه ــا-ًَل َعَم َياَر -َنْحِويًّ ــدِّ ــِت ال َب َخرَّ

 .َوالَوَطنَ 

تِي َتْدُخُل َعَلى الِفْعـِل الــُمَضارِع  (ًَل )فِي ِحْيِن َنِجُد أنَّ  تِـي ُتِفيـُد  ،(رِ الَحاِضـ)الَّ َوالَّ

َغةِ  (ًَل النَّاِهَية)َمْعنَى النَّْهي  ُن َوُتْصبُِح َذاَت َمَكاَنة  ِعنَْد َأْهِل اللُّ  .َتعَمُل َفَتْجِزُم َوُتَسكِّ
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ـرِّ ) :َفإَِذا ُقْلَت   ،َناِهَيـٌة َجاِزَمـٌة َتْجـِزُم الِفْعـَل الــُمَضاِرعَ  :(ًَل )َفـإِنَّ  ،(ًَل َتْدُع إَِلـى الشَّ

ا َوُهــَو  (النَّاِهَيــةُ )ًَل  :َأوْ  ،(النَّافَِيــةُ )ي َحِقْيَقــِة األَْمــِر ًَل َوفِــ َيــاِن َعَمــالا أَساِســيًّا َواِحــدا ُتَؤدِّ

 
ُ
تِي ًَل َعَمَل َلَها  ،النَّْفي ا ًَل النَّاِهَيةُ  ،َحِقيَقة  َثابَِتة   :َأوْ  ،َتنَْبُع مِْن إَِراَدة  َواِعَية  َوًَل النَّافَِيُة الَّ  َأمَّ

َلِب  الَعامَِلُة َفُتْسَتْخَدُم ِعنَْد النَّْهي باألَْمِر َوالطَّ
(1)

ـُح ذلِـَك  ،َوَشتَّاَن بيَن الــَمْعنََيْينِ  ، َوُنَوضِّ

 :مِْن ِخالِل األَْمثَِلِة التَّالَِيةِ 

َئاِب ) :َفِعنَْد َما َنُقوُل  َتنَْبُع مِـْن َل َلَها َفإِنَّ ًَل النَّافَِيَة ًَل َعمَ  ،(ًَل َتِعيُش الُخَراُف َمَع الذِّ

 َطبِْيِعيَّة  )َحِقْيَقة  َثابَِتة  
 .(َظاِهَرة 

ُعوِب ) :َكذلَِك ِعنَْد َما َنُقوُل  تِـي ًَل َعَمـَل  (ًَل )َفـإِنَّ  ،(ًَل ُأِحبُّ اْستِْعَباَد الشُّ النَّافَِيـَة الَّ

ُعوِر اإِلنْ َلَها   ُتَعبُِّر َعِن الشُّ
 َتنَْبُع مِْن إَِراَدة  َواِعَية 

ِّ
 .َسانِي

ا ِعنَْد َما أُقوُل   :أمَّ

 [ِمَن الَكاِملِ ]

 َل َتنْلللللَ  َعلللللْن ُخُللللللٍ  َوتلللللأتَِا ِمْثَلللللل ُ 

 

َعْللللللَت َعظِلللللْيمُ   َِ  َعلللللار  َعَلْيلللللَك إَِذا 

 

 

 

 

ِة َوالطََّلِب النَّاِهيََة الَعامَِلَة ُتْستَْخَدُم  (ًَل )َفإِنَّ  دَّ  .(99-97) :ص .«للنَّْهي باألَْمِر َوالشِّ

ستِْغَراِب لَِمْن َلْم َيِقْف َعَلـى  :أُقوُل 
ِ
 َيدُعو إَِلى الَعَجِب َواًل

َّ
إنَّ هَذا النَّْهَج األُوزونِي

ــا َمـنَْهَج ُمنْكـِـِري الُعُلـوِم اإِلســالمِيَّةِ  ،َمَقاًَلتِـِه فـِـي ُكُتبِـِه األُْخــَرى مـِـَن  ،َوَلـْم َيْخَتبـِـْر أيضا

يَن َوَمْن َتَقيَُّلوُهم َوَتاَبعُ 
ا َنْحُن َفَقْد َرأينَا الَكثِيَر الَكثِيَر  ،وُهم َأْتَبَع مَِن الظِّلِّ الـُمسَتْشِرقِ أمَّ



ا َأْن ًَل َتَراُدَف فِي اللَُّغِة، َوَكأنِّي بِِه َقْد َسِمَع مِ  (1) ُد َدْوما ْن اْنُظْر إَِلى هَذا التََّخبُِّط مِْن َشْخص  ُيَردِّ

 للَقِضيَِّة َأْصالا َبْعِض النَّاِس إِْنَكاَر التََّراُدِف َفَجعَ 
 .َلُه لِنَْفِسِه َمْذَهباا مِْن َغْيِر َما إِْدَراك 
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ـُب  ،مِْن هذِه األََعاِجيِب َواألًََلِعيِب مِـنُْهم َفلِـذلَِك ًَل َنْسـَتغِرُب َمَقـاًلا مِـنُْهم َوًَل َنَتَعجَّ

يُجو َمْدَرَسِة الَقْسَوِة َوا  َيْخُرُج مِنُْهم؛ ألنَُّهم ِخرِّ
 ،لُعنِْف َمـَع النُُّصـوِص َوالثََّوابِـِت لَِشيء 

 الَغاَيـة ،َفَجَعُلـوا الِخَياَنـَة َلُهـْم َراَيــة
َ
َفَصــاَر التَّمِويـُه َوالتَّحِريـُف ِعنْــَدُهم  ،َوالِعَماَيـَة ِهـي

ا َوِديناا  .ُمْعَتَقدا

 [ِمَن الَواِِرِ ]

 امً يْ دِ َقلللللللل انَلللللللليْ ِِ   ُ ُبللللللللأْ دَ  َك ذلِللللللللوَ 

 

للللل   انَللللليْ دِ  انَ َكللللل لٍ ْعلللللفِ لِ  ْ  َجلللللعْ تَ  َ  َِ

 
 

ا للَجَواِب َعـْن َسَفاِسـطِِه َوَشَقاِشـِقِه فـأُقوُل  إِنَّ ِعْلـَم النَّْحـِو َيْرَتكِـُز َعَلـى َأَواِخـِر  :أمَّ

 ،الَكلَِماِت َوَيْبَحُث َعنَْها َوَعْن َمَواقَِعا الـُمْخَتلَِفِة فِي الَكاَلم إِْعَراباا َوبِنَاءا َوَما َأْشَبَه ذلَِك ِ

َوالَباَلَغَة َتْبَحُث َعِن التََّراكِْيِب مِْن  ،ْرَف َيْبَحُث َعْن بِنَْيِة الَكلَِمِة َوَتَصاِرْيِفَهاَكَما أنَّ الصَّ 

ْرِف لَِبْحثِِه فِي البِنَْيةِ  ،َحيُث َمَعانِْيَها َوَأْلَفاُظَها لَِمـاَذا  :َوُيَقاُل  ،َفاَل ُيْعَتَرُض َعَلى ِعْلِم الصَّ

 ،ِب مِْن َحيُث َبَياُنَها َوَتْعقيـُدَها؛ ألنَّـُه َأْصـالا ُوِضـَع لَِبْحـِث األَْبنَِيـةِ ًَل َيْبَحُث َعِن التََّراكِيْ 

عتَِراَضـاِت َلِصـْرَنا  ،َوهكَذا ُيَقاُل للُفنُوِن َوالُعُلوِم األُْخَرى
ِ
َفإَذا اْعَتَرْضـنَا بِِمْثـِل هـِذِه اًل

 .َقاَبنَا الِعْلِميَّةَ َوَضيَّْعنَا ألْ  ،ُأْضُحوَكةا فِي ُسوِق الِعْلِم َوالِفْكرِ 

ــاِت  ــَداثَِها الَحَرَك ــِة إِْح ــدَّ بِجَه ــى األََدَواِت َواْعَت ــُو إَِل ــَر النَّْح ــَب إَِذا َنَظ ــاَل َعَج إَِذْن َف

َد َأْشـَكال   ،َوَحَصَر الَعَمَل فِي هِذِه الِجَهةِ  ،اإِلعَرابِيَّةَ  َمَع أنَّ هِذِه الَحَرَكاِت َلْيَسْت ُمَجـرَّ

ْثنَْيِن بالَعشرِة فِـي  :َبْل  ،ُيوِحي أوزونُ  َميَِّتة  َكَما
ِ
ُمْرَتبَِطٌة َوُمْمَتِزَجٌة بالـَمَعانِي َكامتَِزاِج اًل

 َعَشــرَ )
ْ
ــي ا ،(اْثنَ ــدا ــاِن َأَب ــُث ًَل َينَْفكَّ ـــَمْقُصودِ َأَحــُدُهَما ُدوَن اآلَخــرِ  ،بَِحْي ــى ال ــدلُّ َعَل  ،َوًَل َي

الا ُمْطنَبا   َتَعاَلىَوبَْحُث هَذا سيأتِينَا ُمَفصَّ
ِ
 .ا بأْمثَِلة  َوَأْجِوبَة  ُمْسكِتَة  ألْعَداِء الَحَرَكاِت بإِْذِن اهلل
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تِي َمثََّلَها أوزوُن َفَأُظنَُّها َمْقـَتالا َلـُه َولِِفْكـِرِه َوللـدَّ  ُفولِيَُّة الَّ ا األَْمثَِلُة الَعاطِِفيَُّة َوالطُّ اِر أمَّ

تِـي َوراَءَهـا؛ ألنََّهـا َكالَعاَهـِة َواألَْوَراِم النَّاِشَرِة َلُه ولُِدَعاِة التَّنـِويِر وَ  ِة الَّ ـاذَّ األَْصـواِت الشَّ

َ الـُمَحاَكَمُة الَعْقلِيَّةُ  ،الَخبِْيَثِة فِي َمْيَداِن الِعْلِم َوالَبْحِث 
َوالُحكُم  ،َوًَل َأْدِري َهْل هِذِه ِهي

ُد بَِها َوَيَتَغنَّ  ِذي َكاَن أوزوُن ُيَغرِّ ُّ الَّ
 ى بَِها َبْيَن الَفْينَِة َواألُْخَرى؟!الَعْقلِي

إِنَّ َأمثَِلَة الــمهنِدِس َلْيَسـْت ِسـَوى َحـْرب  ِضـدَّ َعَمـِل النَُّحـاِة  :َفَعَلى ُكلِّ َحال  أُقوُل 

ِذيَن َلْم َيْبلُ  ِج مَِن الَّ ذَّ ُغوا ِسـنَّ َولكِنََّها َحْرٌب َجاِسَرٌة ًَل َيْغَتنُِموَن فِْيَها إًِلَّ الـُمَراِهِقْيَن السُّ

ْشِد َوإِْن َكاَن َبْعُضُهم َقْد َكبَِر َوَشاَخ  بِْيـُب َيْضـَحُك َعَلـى َمـْن يـأتِي  ،الرُّ َوإًِلَّ َفـالَفطُِن اللَّ

 .بِِمْثِل هِذِه الـُمَغاَلَطاِت َوَيدُعو إَِلْيَها َغْيَرهُ 

إَِذا َحـاَوَل  ،َفَمـَثالا  ،واألنَّ النَّاَس َجِميَعُهم َيقِدُروَن َعَلـى َضـْرِب األَمثَِلـِة َكَمـا َشـاؤُ 

ـا  ،النَّافَِيِة َأْمثَِلةا َرائَِقةا َرائَِعةا َراقَِيةا كَمـا َفَعـَل َوَأَتـى بَِهـا (ًَل )ُأوزوُن َأْن ُيَمثَِّل لِـ َفَغيـُرُه أْيضا

بِْيَعـِة َوالَعْقـِل  َفَعَلـى َسـبِْيِل  ،َوالِعْلـمِ ُيْمكِنُُه َأْن ُيَمثَِّل َلَها َأْمثَِلةا فِي ُمنَْتَهـى الُبْعـِد َعـِن الطَّ

ا َكْيَف َيَتاَلَعُب الـُمَهنِْدُس َوَيَتَغاَلطُ  ،الـِمَثاِل إَِلْيُكْم َبْعَض األَمثَِلةِ   :َحتَّى َتْعَلُموا َجيِّدا

ْمُس مَِن الـَمْشِرِق  -  .َتْطُلُع مَِن الـَمْغِرِب  :َبْل  ،ًَل َتْطُلُع الشَّ

 .َيِصيُر َخْمَسةا  :َبْل  ،ْيِن َأْرَبَعةا ًَل َيِصْيُر اْثنَاِن َمَع اْثنَ  -

ُم بالَعَملِ  -  .َيُكوُن بالنَّْومِ  :َبْل  ،ًَل َيُكوُن التََّقدُّ

ا لـ -  :النَّاِهَيِة َفأُقوُل ُمَمثِّالا  (ًَل )أمَّ

ْم إَِلى األََمامِ  ،ًَل َتْكَسْل َعْن َواِجَباتَِك  -  .َوَتَقدَّ

ْلِم َوَعاِد َأْهلَ  -  .هُ ًَل َتْرَض بالظُّ

ا ،ًَل ُتْفِسْد فِي األَْرضِ  -  .َوُكْن ُمْصلِحا
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ِصْينِ  ِّ النَِّزْيِه الرَّ
َوَكْيَف َأْعَمـاُه  ،َأوَرَأيُتْم أِحبَّتِي َكِم ابَتَعَد أوزوُن َعِن الـَمنَْهِج الَبْحثِي

ُبُه َعَلى الَعَربِيَِّة َوُعَلَمائَِها  َح َوارَتَحَل؟!بحيُث َيُروُح َمَع الَهَوى َأْينََما َرا ،َتَعصُّ

تِي َيْحِمُلَها َكالُمُه الَجائِرُ  َقَطاِت الَّ فأسـأُل اهلَل  ،َوَأْكَتِفي هبَذا الَقْدِر َوًَل ُأَبيُِّن َباقِي السَّ

 .َوُيْبِصَرُه بُِعيوبِهِ  ،َتَعاَلى َأْن ُيْرِشَدُه ُرْشَدهُ 

ُم َعْن  ُم َعـْن َشـيء  مِـْن ُحـُروِف  ،ةِ َوَبعِض َمَواقِِعَها فِي الَعَربِيَّـ (َما)ُثمَّ َيَتَكلَّ ُثـمَّ َيـَتَكلَّ

َياَدةِ  ،الَجرِّ  َؤاِل َعْن َمْعنَى الزِّ  ،َمرَّ ِشـْبُهُه َوَحاَوْرَنـاُه فِْيـهِ  :َأوْ  ،َوُكلُّ هَذا َقْد َمرَّ َمَعنَا ،َوالسُّ

ةا ُأْخَرى ْشتَِغاِل بِِه َمرَّ
ِ
ُق َواهلُل َتَعاَل ُهَو الـمُ  ،َوًَل َنَرى َضُروَرَة اًل  .َوفِّ

q 
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 ،َتزِييُف الَكالم

 َعْن َبعِض أَدَواِت اِلاسِتْفَهام

ْستِْفَهاِم َوُيْجِحُف فِي َحقِّ 
ِ
 ،(َمـنْ )وَ  (َكْيَف )ُثمَّ َبْعَد ذلَِك َيأُخُذ الـمهنِدُس َناِصَيَة اًل

ستِْفَهامِ » :َوَيُقوُل 
ِ
  :أَدَواُت اًل

ِ
 َغاَيـٌة فِـي الَبَسـاَطِة َسـْهَلٌة فِـي اًل

َ
َيعَلُمَهـا  ،سـتِْخَدامِ َوِهـي

ِة ُصَعوَبة   ِغيُر َوالَكبيُر ُدوَن َأيَّ ولكـْن ِعنْـَد َمـا  ،(إلـخ...َهـْل  ،َمـا ،َكْيَف  ،َأْينَ ) :مِثل ،الصَّ

َغِة َتِجُدَها َغاَيـةا فِـي الَغَراَبـةِ  فأَنـا َحتَّـى  ،َوَغاَيـةا فِـي الــُمَغالَطةِ  ،َتبحُث فِْيَها ِعنَْد أهِل اللُّ

 ُيْمكِنُـُه َأْن َيْسـَتعِرَض -َوًَل َأْجَهُلَها-ُت أخلُِّط بيَن َبْعِضَهااآلَن َما ِزلْ 
 
ـا أنَّ َأيَّ َصـبِي ِعْلما

ِزَمـةِ  ،مَثالا  (كيَف )َحاًَلِت إْعَراِب األََداة   :ُأعيـُد َثانَِيـةا  ،عْن ظهـِر قلـب  مـَع األَمثَِلـِة الالَّ

 َتحليل  َوَتْركِيب  مَ  :َأوْ  ،َيْسَتعِرُض دوَن فْهم  
 
 .(105) :ص .«نْطِِقي

سـتِْفَهاِم  :أُقوُل 
ِ
ـُط بـيَن َأَدَواِت اًل عتَِراَف مَِن الـمهنِدِس بأنَُّه ًَل َيـَزاُل ُيَخلِّ

ِ
إِنَّ هَذا اًل

َوَكَما َيُدلُّ َعَلـى أنَّـُه َلـم َيهضـْم َقَواِعـَد  ،َلَدلِيٌل َعَلى َعَدِم ُمْكنَتِِه فِي الَعَربِيَّةِ  ،فِي الَعَربِيَّةِ 

ا َعَلْيَهاالنُّ  ستِْفَهامِ  ،َحاِة َوَجاَء ُمْعَتِرضا
ِ
َوَكْيَف ًَل َفُهَو  ،إِْذ ُهَو َيْعَتِرُف بَِتْخلِْيطِِه لـَمَسائِِل اًل

ـْطِر َنْفِسـهِ   ِزْلـُت  َمـا اآلنَ  َحتَّـى فأَنـا) :ًَل َيْقِدُر َعَلى كَِتاَبة  َسلِْيَمة  َكَما َيْكُتُب فِي هذا السَّ

سـتِْمَرارِ  ،(َمـا َزاَل )َفَلْو َعلَِم أنَّ  ،(َهاَبْعِض  بينَ  خلِّطُ أُ 
ِ
 ،(َحتَّـى)َلـْم َيـأِت بــ ،ُيْسـَتْخَدُم لال

 َوإَِذا ُعِرَف ذلَِك ُعِرَف أنَّ الَجْمَع بينَُهَما َحْشٌو َوَلْغٌو!

َغـِة َوَتْعِقيـِدَها :أرِجُع َفـأُقوُل  ل  فِـي سـيأتِينَا فِـي َفْصـل  ُمْسـَتقِ  ،إِنَّ َمْسـأَلَة ُصـُعوَبِة اللُّ

 مَِن التَّْفِصْيلِ  -إِْن َشاَء اهللُ -َأَواِخِر الكَِتاِب 
ء 
ْ
ُم عنُه بَِشي َق  ،َونَتَكلَّ ا ُهنَا َفَيِجُب أْن ُنَفرِّ أمَّ

َعِة َوالتَّعِقْيِد؛ ألنَّ الَعَربِيََّة ُلَغٌة َواِسَعٌة َتْحَتـاُج إَِلـى َقـَوانِْيَن َوَضـَوابَِط َأْكَثـَر َحتَّـى  بيَن السَّ

ستِْفَهاُم َظاِهَرٌة مِْن َظـَواِهِر َسـَعتَِها ،ْتَقَن لَِسَعتَِهاتُ 
ِ
َفَمـَثالا َتِجـُد فِـي الَعَربِيَّـِة َأَداةا مِـْن  ،َفاًل
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 :َوهِذِه َبْعٌض مِنَْها ،َلَها َمَعان  َكثِيَرٌة َواستِْخَداَماٌت ُمْخَتلَِفةٌ  (َهْل ) :َأَدَواتَِها

(َقدْ )َجاَءْت بَِمْعنَى  -
(1)

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ } :ا فِي َقْولِـِه َتَعـاَلىَكمَ  ،

 .(اإلنسان) {  ې ې ې ې

 { ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ} :َكَما فِـي َقْولِـِه َتَعـاَلى ،َوبَِمْعنَى النَّْفي -
 .(الرحمن)

ــرِ  - ــرِ  ،َولألَْم ــِن الَخْم ــاَلى َع ــِه َتَع ــي َقْولِ ــا فِ َكَم
(2)

 ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ} :

 .(المائدة) { ڃ ڄ  ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ  ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ

ــا - ــِه أيضا ــي َقْولِ ــا فِ  ۅ  ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ } :َكَم

 .(األنبياء) { ې ۉ ۉ



(1)  
ُّ
َمُة البِيتوِشي ائَِعِة -َقاَل َمْوًَلَنا الَعالَّ َمِة َشِفيْع  بُرَهانِي َعَلى َبِدْيَعتِِه الرَّ كَما فِي َشْرِح َشْيِخنَا الَعالَّ

اِة: )كَِفاَيَة الـمُ  ائَِقِة، َوالـُمَسمَّ  (:27َعانِي فِي َشْرِح ( )ص:الرَّ

َجزِ ]  [ِمَن الرَّ

ُاْطُلللْ  بِللل)َهْل( َتْصللِديَ  ُمْوَجللٍ  

 َوَل 

 

ًرا إِْذ ُحظِللللَ     َتْطُلللللْ  بِللللِ  َتَصللللوُّ

 َيا َلْيَت ِشْعرِي َهْل َأَرى َملا َوَعلَدا 

 

َدى   ِمْن َقْبِل َأْن َيْغَتاَلنِا َوْشُك اللرَّ

 ْيَس ِِللاَوْهللُو بَِمْعنَللى َقللْد َأَتللى َوَللل 

 

 ذلَِك أْصًًل ِِلا األََصل ِّ األَْعلَرِف  

للللاْبُن َمالِللللْك   َِ  َوإِْن َتلللَ  الَهْمللللَزَة 

 

 َيُقلللوُل ِِْيلللِ  َل ِغنَلللى َعلللْن ذلِلللْك  

 

 

ِّ ُمَؤصَّ  (2)
افِِعي نَتُْه هِذِه اآلَيُة فِي كَِتاِب: )الِجنَاَيِة َعَلى الشَّ ِذي َتَضمَّ (، َوبيَّنَّا لَقْد بيَّنَّا َمْعنَى األَْمِر الَّ الا

ا َج  ِم الَخْمَر َتْحِريما ا َعَلى َمْن َظنَّ أنَّ اهلَل َتَعاَلى َلْم ُيَحرِّ ا، َفاْرِجْع فِْيِه ُحْرَمَة الَخْمِر َبَياناا َشافِياا، َردًّ اِزما

  .إَلْيِه َفِفْيِه ُمْتَعٌة َوَفائَِدٌة، ُأصولِيًّا َوُلَغِويًّا
ِّ
افِِعي  .(، َوَما َبْعَدَها105ص) الِجنَاَيُة َعَلى الشَّ
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َهـاِت ُكُتـِب النَّْحـوِ  هـَذا بالنِّْسـَبِة إَِلـى  ،َوَلُه َمَعان  ُأخَرى ُيْمكُِن الوُقوُف َعَلْيَها فِـي ُأمَّ

ْستِْفَهامِ 
ِ
سـتِْفَهامَ  :أْعنِـي)ِص َلَهـا َوكَذا فِي َمْعنَاَها الــُمَخصَّ  ،ُخُروِجَها مِْن َمْعنَى اًل

ِ
 (اًل

َفَرأوا الَعَرَب اسَتْخَدَمْتَها  ،َوَتَتبََّعَها النَُّحاُة َواسْتَقَرُؤوَها ،َفإِنََّها َتأتِي َعَلى َأْشَكال  َوُصَور  

َم بِـِه النَُّحـاُة ُهـَو َفُكـلُّ َمـا َقـا ،َوَلْم َتُكْن مِِن اختَِراِع النَُّحاِة َأْنُفِسِهم َحتَّى ُيَساَء بِِهُم الظَّنُّ 

َوِر الـُمَتباينَةِ  َحتَّـى َتـدُخَل فِـي َدائِـَرِة  ،التَّقنِيُن َوالتَّقِعيُد لِتِْلَك األَْشَكاِل الـُمخَتلَِفِة َوالصُّ

َعــْت َفَلــْيَس مِــْن ُجــْرم  ارَتَكَبــُه  ،َقَواِعــِد ُلَغــة  َســلِيَمة   ُل وَتَفرَّ
َبِت الـــَمَسائِ ــْن إَِذا َتَشــعَّ

َولكِ

 َجنَْوَها فِي َحقِّ الَعَربِيَِّة َكَما ُيَحاِوُل الـُمَهنِْدُس َبثَّـُه َوَتْرِسـْيَخُه فِـي كَِيـاِن  ،لنَُّحاةُ ا
َوِجنَاَية 

َغِة َنْفِسَها :َبْل  ،َضِعْيِفي الُقُلوِب  ُب َراِجٌع إَِلى اللُّ َعِة للَعَربِيَّـِة  ،هَذا التََّشعُّ وهِذِه ِسَمُة السَّ

 َتَعاَلى ،َة َعار  َوَليَسْت َوْصمَ 
ِ
 .َوَسنََتَكلَُّم عْن هَذا األَْمِر ُمْطنَباا بإِْذِن اهلل

َمن عتَِراِض َعَلى  ،َخْضَراُء الدِّ
ِ
 :(َمنْ )وَ  ،(َكْيَف )ِِا ال

ا َعَلـى باطِلِـِه َوَيُقـوُل   (كيـَف ) :لنأخـْذ مـثالا األَداَتـْينِ » :ُثمَّ يأتِي الــُمهنِدُس ُمْسـَتِمرًّ

 :اِرْن َبْينَُهما َحَسَب َمفاِهيم َوُمْصَطَلَحات النَُّحاةِ َوْلنُق ،(َمنْ )وَ 

ا  :كيَف  ما  ،إَِذا َولَِيَها اسمٌ  (ًلِحِظ الـُمغاَلَطَة فِي التَّسِمَيِة مَِن البَِداَيةِ )ُتعرُب خرباا ُمقدَّ

َخاُر؟) :مَِثاُل  .فِْعٌل َناقٌِص  :َأوْ  دِّ
ِ
َخار) ،(َكيَف اًل دِّ

ِ
ا  .َجاَء َبْعَدَهاَكَما ُنالِحُظ اسٌم  :اًل أمَّ

 :َفنَِجُد أنَّ  (َمنْ )األَداُة 

الطَّاِرُق اسٌم َجاَء ) (َمِن الطَّاِرُق؟) :مِثال ،فِْعٌل  :َأوْ  ،ُتْعَرُب ُمْبَتَدأا إَِذا َولَِيَها اسمٌ  :َمنْ 

 .(َبْعَد َمنْ 

ؤاُل ُهنَا   :والسُّ
ْ
ٌم  (كيـَف )ا ؟ َولِــَماذَ (َمـنْ )وَ  ،(َكيـَف )َما الَفْرُق َبْيَن َحاَلَتي َخَبـٌر ُمَقـدَّ

قِيُق للَفْصِل َبْينَُهَما؟ َولِـَماَذا ًَل َيُكوُن ُكـلٌّ  (َمنْ )وَ  ُّ َوالدَّ
ُمْبتَدٌأ؟ َما ُهَو الـِمعياُر الـَمنْطِِقي
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َخـارُ )إِنَّ ِعبـاَرَة  :مِنُْهَما ُمْبَتَدأا؟ َفيأتِي الَجَواُب الـُمْفِحمُ  دِّ
ِ
ُل ُتعـادِ  :َأوْ  ،ُتْصـبُِح  (َكيـَف اًل

َخاُر كيَف؟ ِعنَْدئِذ  َفإِنَّ  :الِعَباَرةَ  دِّ
ِ
َخارَ )اًل دِّ

ِ
 الَخَبرُ  (كيَف )ُمْبَتَدٌأ َمْرُفوٌع وَ  (اًل

َ
 .ِهي

َخارُ )َوهكَذا َنْدُخُل ثانَِيةا فِي َحْلَقِة التََّراُدِف الـُمْغَلَقِة َوَنِجُد أنَّ  دِّ
ِ
 مِْثـُل  (كيَف اًل

َ
ِهي

َخـــاُر َكيـــَف ) دِّ
ِ
ـــَؤاَل بـــاألََداِة َكيـــَف؟ َولـِـــَماَذا هـــَذا التَّأِويـــُل َفلَِمـــا ،(اًل ا َنْبـــَدُأ السُّ َذا إِذا

 .(106) :ص .«الَغِريُب؟

 للَغاَيِة َوالَعْقـُل َيْقَبُلـُه َوًَل َيُشـكُّ فِْيـهِ  (َكْيَف )إِنَّ الَقْوَل بأنَّ  :أُقوُل 
ٌّ
 ،َخَبٌر َقْوٌل َمنْطِِقي

ـا َمـَع َحِقيَقـِة  ،الَبَياِن َوَأْوَضِحهِ  َوَقْد بيََّن النَُّحاُة ذلَِك بأَتمِّ  َوَذَكُروا َلُه َتأِويالا َيَتَواَفـُق َتَماما

َؤاَل َعِن الَحـالِ  (َكْيَف )النَّْحِو؛ ألنَّ  ا  ،ُتْفِهُم السُّ ـَؤاُل ًَل ُبـدَّ َوَأْن َيُكـوَن ُمْمكِنـا وهـَذا السُّ

؟َحـ يِّ أَ  ىَلـعَ  :َف ْيـكَ وَ ) :َل َفَقْد َعبََّر عنُه ِسْيَبَوْيِه َوَقـا ،للتَّعبيِر َعنْهُ   ؟ان  َكـمَ  يُّ أَ  :نَ ْيـأَ وَ  ال 

«ن  يْ حِ  يُّ أَ  :ىتَ مَ وَ 
(1)

. 

َعَلـى َأيِّ َحـال   :(َكْيـَف َأْنـَت؟) :َفَعَلى هَذا التَّأويِل َيُكـوُن الَكـاَلُم فِـي مِْثـِل َقْولِـَك 

فِـي َمَحـلِّ َرْفـع  َخَبـٌر  (َعَلـى أيِّ َحـال  ) :َأْنَت؟ َفإَِذا َنَظْرَنا إَِلـى الُجْمَلـِة َلَرَأْينَـا أنَّ ُجْمَلـةَ 

مٌ  رٌ  (أنَْت )وَ  ،ُمَقدَّ  .إِْعَراَبَها َفَأَخَذْت  ،(َعَلى أيِّ َحال  ) :َمنَاَب  ،(َكيَْف )َفنَابَْت  ،ُمبْتََدٌأ ُمَؤخَّ

 ال  َحـ يِّ أَ بِ  :ْي أَ  ،(?َت نْ أَ  َف يْ كَ ) :َكَما َعبََّر ابُن َفاِرس  بِِعَباَرة  ُأخَرى َوأَشاَر إَِلى أنَّ  :َأوْ 

?َت نْ أَ 
(2)

مٌ  (بأيِّ َحال  ) :َوًَل َشكَّ أنَّ ُجْمَلةَ  . َ َخَبٌر ُمَقدَّ
 (َكْيَف )َفنَاَبْت  ،فِي َمَحلِّ َرْفع  ِهي

ـا َّ أيضا
ا َعَلـى الــَمنْطِِق َوالَعْقـِل  .َمنَاَبَها َفَأَخَذْت َمْوِضـَعَها اإِلْعَرابِـي ألـيَس هـَذا اعتَِمـادا

اًلا َعَليْ   ِهَما فِي َوْضِع الَقَواِعِد؟َواتِّكا



 .(4/233الكَِتاُب ) (1)

بِن َفاِرس   (2)
ِ
اِحبِي ًل  .(115ص) الصَّ
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  ةَ زَ ْمـهَ  ْت نَ مَّ َض تَ وَ ، ال  َح  نْ عَ  اٌل ؤَ ُس  (َكْيَف ) :َقاَل ابُن َيِعْيَش 
ِ
 :َت ْلـقُ  اذَ إِ َفـ ،امِ هَ فْ تِ ْسـاًل

 ىَلـإِ  (ٌب؟ارِ َشـ أمْ  ،دٌ يْ زَ  ٌل آكِ أَ ) ،(؟مٌ يْ قِ َس  مْ أَ  ،دٌ يْ زَ  ٌح يْ حِ َص أَ ) :َت لْ قُ  َك نَّ أَ كَ فَ  (ٌد؟يْ زَ  َف يْ كَ )

 مٌ هَ بْ ُمـ مٌ اْسـ (َكْيـَف )ـبِـ وااؤُ جَ فَ  ،اهَ بِ  اطَ حَ يُ  نْ أَ  نْ مِ  رُ ثَ كْ أَ  اُل وَ ْح األَ وَ  .هِ الِ وَ ْح أَ  نْ مِ  َك لِ ذَ  رِ يْ غَ 

«لِّهِ كُ  َك لِ ذَ  نْ عَ  ىنَ غْ أَ  ،(ٌد؟يْ زَ  َف يْ كَ ) :َت لْ قُ  اذَ إِ فَ  .الِ وَ ْح األَ  عَ يْ مِ َج  نُ مَّ َض تَ يَ 
(1)

. 

ا الَجَواُب َعْن ُسَؤالِِه فِي الَفْرِق بينَ   َعنْـُه  ،(َمـنْ )وَ  (َكْيـَف ) أمَّ
ُّ
ـاطِبي َفَقـْد أَجـاَب الشَّ

 :ه  ُج وْ أَ بِ  اهَ رِ يْ غَ وَ  (َف يْ كَ ) نَ يْ بَ  ونَ يُّ وِ حْ النَّ  َق رَّ فَ  دْ قَ وَ » :َقائاِلا 

 ًَل وَ  ،(مٌ يْ قِ َســ) :اُل َقــيُ فَ  (؟دٌ ْيــزَ  َف ْيــكَ ) :وُل ُقــتَ فَ  ةا رَ كِــنَ  ًلَّ إِ  يكــونُ  ًَل  اَهــابَ وَ َج  أنَّ  :اَهللنْ مِ 

 نَّ إِ َفـ ،اَهـرِ يْ غَ وَ  (ىَتـمَ ) ِف اَل خِ بِ  ،ةٌ رَ كِ نَ  اُل الحَ وَ  ،الِ الحَ  نِ عَ  اٌل ؤَ ُس  هُ نَّ ألَ  ؛(مُ يْ قِ لسَّ ا) :وُل قُ تَ 

 وَّ قُ  نْ مِـ غْ ُلـبْ يَ  مْ َلـ ،اَهـاتِ وَ َخ أَ  الِ َحـ نْ َعـ ْت رَ ُصـقَ  امَّ لَ فَ  ،ةا رَ كِ نَ وَ  ةا فَ رِ عْ مَ  ونُ كُ يَ  اهَ ابَ وَ َج 
 نْ أَ  اَهـتِ

 .ااهَ رَ جْ مَ  اءِ زَ الجَ  يفِ  َي رِ جْ تَ 

ـيْ أَ  اهَ رِ ائِ ظَ نَ  نْ عَ  ْت رَ ُص قَ  (َف يْ كَ ) نَّ أَ  :اهَ نْ مِ وَ   اَهـيْ لَ إِ  دُ وْ ُعـيَ  ًَل وَ  ،اَهـنْ عَ  رُ َبـخْ يُ  ًَل  اَهـنَّ أَ بِ  اضا

«(يأَ )وَ  ،(امَ هْ مَ )وَ  ،(امَ )وَ  ،(نْ مَ ) :يفِ  َك ذلِ  ونُ كُ يَ  امَ كَ  ،رٌ يْ مِ َض 
(2)

. 

ُر أوزوَن بأنَّ النَُّحاَة َوَعَلى َرأِسهِ  :أِخيًرا ُقـوَن الَكـاَلمَ ُأَذكِّ  ،ْم ِسـْيَبَوْيِه َلـْم َيُكوُنـوا ُيَلفِّ

ا ،َتَتبَُّعوا َكالَم الَعَرِب األَْقَحاِح  :َبْل  ـا َلـْم  ،(َكْيـَف )َفــ ،َوَفتَُّشوا فِْيِه َكَما َذَكْرَناُه َسـابِقا أيضا

ـا للَجـَزاءِ َفَها ُهَو ِسْيَبَوْيِه َينُْقُل َقْوَل الَخلِْيـِل َعـْن َجْعلَِهـ ،َتْخُل مِْن ذلَِك   :َفَيُقـوُل  ،ا َحْرفا

(عْ نَ ْص أَ  عْ نَ ْص تَ  َف يْ كَ ) :هِ لِ وْ قَ  نْ عَ  َل يْ لِ الخَ  ُت لْ أَ َس وَ »
(3)

 هِ  :اَل قَ فَ  .
َ
 نْ مِـ ْت َس يْ لَ وَ  ةٌ هَ رَ كْ تَ ْس مُ  ي



ِل ) (1)  .(3/140َشْرُح الـمَفصَّ

افَِيُة ) (2)  .(6/109الـَمَقاِصُد الشَّ

 .(3/60الكَِتاُب ) (3)
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َ  ؛اءِ زَ الجَ  ىلَ عَ  اهَ ُج رَ خْ مَ وَ  ،اءِ زَ الجَ  ِف وْ رُ ُح 
ِ
«نْ كُ أَ  نْ كُ تَ  ال  َح  يِّ أَ  :ىلَ عَ  ااهَ نَ عْ مَ  نَّ أل

(1)
. 

ــِرَه أْن َتُكــوَن للَجــَزاءِ فَ  ــَل الَكــاَلَم َوَك ــَل َنَق ــا أنَّ الَخلِي ــنَّ الُكــوفِيِّيَن  ،َكَمــا َعلِْمنَ
َولكِ

ــُروِريِّ َأْن ُيَخــاَض فِْيَهــا  ،َخــاَلُفوُه فِْيــهِ  ــِة َلــيس مـِـَن الضَّ ْفظِيَّ ختاِلَفــاِت اللَّ
ِ
َومِْثــُل هــِذِه اًل

َوإِنََّما َوَقَع الِخالُف  ،يُِّر َشيئاا؛ ألَنَُّهم ُمتَِّفُقوَن فِي الـَمَعانِيَوًَل ُتغَ  ،َوُيَضيََّع الَوْقُت بِِمْثلَِها

ْفِظ َفَحْسُب   .فِي اللَّ

ــى ــاَرُة إَِل ــُب اإِلَش ــا َيِج ــَف )َأنَّ  :َوَكَم ــُدلُّ َدًَلًَلت   (َكْي ــتِْفَهاِم َوَت ْس
ِ
ــِن اًل ــُرُج َع َتْخ

ُأْخَرى
(2)

ًَلًَلِت  ،  :َومِْن هِذِه الدَّ

لللللل -  ې ې ې  ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ } :ُ  التََّعجُّ

 .(البقرة) { ائ ائ ى ى ې

مُ  -  .(مريم) { ڈ ڎ ڎ  ڌ      ڌ ڍ ڍ     ڇ ڇ ڇڇ چ } :التََّهكُّ

 {  ڦ ڦ ڦ      ڦ ڤ ڤ ڤڤ  ٹ ٹ} :التَّحللِذيرُ  -
 .(األعراف)

 ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } :النَّْفلللا -

 .(التوبة) { ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺٺ ڀ ڀ



، ُينَْظُر: )ارتَِش  (1) َرِب ألبِي حيَّاَن( )َيُجوُز فِْيِه الَجزُم ِعنَد الُكوفِيِّيَن َوُقْطُرب  (، 4/2031اُف الضَّ

( )
ِّ
يوطِي َما ًَل ..(: »1/97َقاَل أُبو حيَّاَن فِي: )َشْرِح التَّسِهْيِل( ) .(2/550َو)َهْمُع الَهَوامِِع للسُّ

وَنَقَلُه  .«ْم بَِها الَعَرُب َيْجِزُم َنْحُو )َكْيَف(، َتُقْوُل: َكْيَف َتْصنَُع َأْصنَُع، َفَكْيَف َمْعنَاَها الَجَزاُء، َوَلْم َتْجزِ 

َهاب األُبَّذيِّ ُينَْظُر: )َتْمِهيُد الَقَواِعِد لِنَاظِِر الَجيِش( ) ا َناظُِر الَجْيِش َعِن الشِّ  .(1/201أيضا

ًَلًَلِت  (2)  .َتْشَتِرُك اللَُّغاُت فِي بَْعِض هِذِه الدَّ



  

سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  407 

ًَلًَلِت الـمذُكوَرِة فِي َفِصيِح َكالِم الَعَرِب َوَغيُرَها  َوفِي ُكلِّ َنـْوع   ،مَِن الـَمَعانِي والدَّ

ا إَِذا َجــاَء النَُّحــاُة َوَذَكــُروا مـِـْن َدًَلًَلِت  :ِومِنــُه ُنِريــُد أْن َنُقــوَل  ،مِنَْهــا شــَواِهُد َكثِيــَرٌة ِجــدًّ

ُيْشَكُروَن َعَلـى َتَتـبُِّعِهم هـَذا؟ َوًَل  :ُض َعَلْيِهم َأمْ َفَهْل ُيْعَترَ  ،هِذِه َوأَشاُروا إليَها (َكْيَف )

َولكِنَّ الــُمجِحَف الــُمَتَعنَِّت ُيَشـنُِّع  ،َشكَّ أنَّ الـُمنِْصَف َيْحَمُدُهم َوُيْثنِي َعَلى َصنِْيِعِهم

 .َعَلْيِهْم َوَيْطَعُن فِيِهم

ُتعرُب َحاًلا  :كيَف  :حيُث َنِجدُ  (َف كي)لِنأُخْذ حالةا أخَرى لألَدِة » :ُثمَّ َيُقوُل أوزونُ 

إَِذا َولَِيَها  (َمنْ )بينَما تبَقى األداُة  ،َجاَء فِْعٌل َتامٌّ  ،(َكيَف َجاَء؟) :مِثال ،إَِذا َولَِيَها فِعٌل تامٌّ 

 .(َمْن َجاَء؟) :مِثال ،فِْعٌل َتامٌّ ُمْبَتَدأا 

ؤاُل ُهنَا ابِِق ُتب (كيَف ) :والسُّ يُِّن َحاَل َمْن؟ َلَقْد علَُّموَنا أْن َنْسـأَل َعـِن فِي الـِمَثاِل السَّ

 الَحـاُل ذاُتـهُ  ،كيَف )َوُهنَا ُتْصبُِح  ،(كيَف )الَحاِل باألَداِة 
َ
ٌة ًَل  .ِهي ُمحاَكَمـٌة َغِريَبـٌة َشـاذَّ

ـلِيمُ  ـُط بـيَن تِْلـَك األَدوَ  ،لِـذلَِك ًَل َيـتِمُّ اسـتِْيَعاُبَها ،َيْقَبُلَها الَعْقـُل السَّ ـْهَلةِ ونَخلِّ  ،اِت السَّ

ُبنَا  .(107) :ص .«َويَتَخبَُّط فِيَها ُطالَّ

؛ ألنََّهـا  ،َحاًلا  (َكْيَف )إِنَّ ُوُقوَع  :أُقوُل  ا َوليَس فِيِه أيُّ إِْشَكال  ا ًَل َيْحِمُل اعتَِراضا مِمَّ

تِي َتُكوُن  ُر بالَحالِ  ،(َحاًلا )فِي الَحاًَلِت الَّ ُة َوبيَّنُوهُ  َوهَذا َما َنبََّه َعَلْيهِ  ،ُتَفسَّ مَّ
َفَماَذا -األَئِ

َكَمـا قـاَل ابـُن َفـاِرس  فِـي َبَيـاِن َأْوُجـِه  ،-َعَلْيِهم إَِذا َكاَن أوزوُن ًَل َيْقَرُأ َلُهم َوَينَْتِقُدُهم؟

اآلخرُ  هُ ْج والوَ » :(َكْيَف )
(1)

 :ْي أَ  (َت نْ كُ  َف يْ كَ  َك ْكِرَمنَّ أَلُ ) :َك كقولِ  ،هُ عَ مَ  اَل ؤَ ُس  ًَل  حاٌل  :

 .َت نْ كُ  ال  َح  يِّ أَ  ىلَ عَ 



 .الَوْجُه الثَّانِي مِْن َأوُجِه َمَواقِِع )َكْيَف( فِي الَكاَلِم، َوُهوَ  (1)
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رُ  نِ يْ هَ ْج الوَ  نِ هذيْ  ىلَ عَ وَ  ،ِب جُّ عَ التَّ  ىنَ عْ مَ بِ  (َف يْ كَ ) :ُك الِ الثَّ   ُ ْج الوَ وَ   َفُقتَِل ] :هُ لُ وْ قَ  ُيَفسَّ

رَ  َكْيَف  رَ  ال  َح  يِّ أَ  ىلَ عَ ) :ااهَ نَ عْ مَ  :واالُ قَ  [َقدَّ «(َقدَّ
(1)

. 

تِـي ُيَقـاُل َوَقْد َذَكَر ابُن ِهَشام  إِْتَياَنَها َحاًلا َوكا وِر الَّ نَُّه َلْم َيْرَتِض ذلَِك فِي َجِمْيِع الصُّ

َوَحاًلا » :َفَقاَل  ،إنََّها َحاٌل  :َعنَْها
(2)

 ىَلـعَ  :َأْي  ،(؟دٌ يْ زَ  َجاءَ  َكيَف ) :َنْحوُ  ،َيْسَتْغنِي َما َل بْ قَ  

ْوع َهـَذا فِـي يَتأتِ  َأنََّها :َوِعنِْدي .؟دٌ يْ زَ  َجاءَ  َحاَلة   َأيِّ  ـالَ ُمطْ  ُعـوًلا َمفْ  النَـّ ـ قا  :مِنْـهُ  َوَأنَّ  اَأْيضا

 نَ مِـ َحـاًلا  ونَ ُكـيَ  َأنْ  فِيـهِ  هُ يتَِّجـ َوًَل  ،َك َربُّ  َل عَ فَ  ل  عْ فِ  َأيَّ  :َمْعنىـْال إِذِ  ،[َك َربُّ  َل عَ فَ  َكيَف ]

 مَّ أَ  لِّ كُ  نْ مِ  ِجْئنَا اإِذَ  َف يْ َفكَ ] :هُ لُ ثْ َومِ  ،اْلَفاِعلِ 
ـأُ  لِّ ُكـ نْ مِ  ِجْئنَا اإِذَ  َف يْ َفكَ  :َأْي  ،[بَِشِهيد   ة   مَّ

 ة 

«َعنَْها ارا ُمَؤخَّ  اهَ لَ امِ عَ  َف ذَ َح  مَّ ثُ  ،ونَ عُ نَ ْص يَ  د  بَِشِهيْ 
(3)

. 

َورِ  ا-َولكِنَّ َجْعَلَها فِي َجِميِع الصُّ َفاَل َيْخُلو َعـِن  ،إِْن أراَدُه ابُن ِهَشام  -َمْفُعوًلا ُمْطَلقا

ا  .اإِليَراِد أيضا

َوَلُهـم تـأِويُلُهُم  ،النَُّحـاُة َوَقـاُلوُه َوَوَضـُعوُه مِـْن ُمْصـَطَلح   َفهَذا ُهَو َما اْصـَطَلَح عليـهِ 

لِْيَمانِ  ،الـُمْسَتْحَسنُ  َولِْكن ًَل أدِري إَِذا َكـاَن الــمهنِدُس  ،َوًَل يأَباُه الَعْقُل َوالـَمنْطُِق السَّ

َوفِـي ُكـلِّ  ،َيـْذَهُب إَِلْيـِه َوَيْرَتئِْيـهِ َوَحَصـَرُهَما فِيَمـا  ،أراَد بالَعْقِل َوالـَمنْطِِق َرأَيُه َوُرؤَيَتـهُ 

ا َأَتوا بِِه إِْن َكاَن ُبوْسِعهِ  َ بأْفَضَل مِمَّ
 ،َحتَّـى َننُظـَر فِْيـهِ  ،األَْحَواِل َفَعَلى الـُمهنِدِس َأْن يأتِي

ا َوَضَعُه النَُّحاُة مِِن اْصطاِلح  َوَضْبط   َفْلَيْشَهِد النَّاُس  إِْن َسلَِم مَِن الَخَلِل َوَكاَن َأْفَضَل مِمَّ

ُل َمْن َيُقوُل بِهِ  ُب بِِه َعَلى َعَملِـهِ  ،أَنا َأوَّ ـَخَب غيـُر َمقُبـول   ،َوُأَرحِّ ـَغَب َوالصَّ  ،َولكِـنَّ الشَّ

َهاَم َوالَهْدمَ  تِّ
ِ
ا َوًَل ُيْحِسنُهُ  ،َفالـمهنِدُس ًَل ُيْحِسُن إًِلَّ اًل  .َوًَل َيُروُم إِْصالحا



بِن َفاِرس   (1)
ِ
اِحبِي ًل  .(115ص) الصَّ

 .أْي: َتَقُع َحاًلا  (2)

 .(271ص) ُمْغنِي اللَّبِْيِب  (3)



  

سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  409 

ا َقْوُلُه هَذا  ،(َجـاَء؟ َمـنْ  :مِثـال ،ُمْبَتَدأا  َتامٌّ  فِْعٌل  َولَِيَها إَِذا (َمنْ ) األداةُ  تبَقى بينَما) :أمَّ

َوهـَذا بـيٌِّن؛ ألنَّ  ،َحـاًلا  (َمـنْ )لَِمـاَذا ًَل َتُكـوُن  :َفُهَو َهِزيٌل َنِحيٌل َعَلى أنَُّه ُيِرْيُد أْن َيُقوَل 

 (َمـنْ )َفـ ،فِي َمَواقِِعَها األُْخَرى ًَل تأتِي َحاًلا  (كيَف )َكَما أنَّ  ،َمْن َلْيَس فِي َتأويِل الَحالِ 

ٌد َجـاَء؟) ،(َزْيٌد َجاَء؟) :هنَا فِي تأويِل َقْولَِك  إَِلـى آخـِر َمـا َيْصـُلُح َأْن  ،(َرُجـٌل ) ،(ُمحمَّ

َذا َقـاَل َواِحـٌد أنَّـُه إِ  :َوًَل َيُشكُّ َواِحٌد مِنَّا ،َفاَل َيُقوُل َعاقٌِل بأنَُّه َحاٌل  ،(َمنْ )َيْدُخَل َتْحَت 

ْعَوِة إَِلـى الــُمَحاَكَمِة  ،مَِن الُعَلَمـاِء ِهـي َحـاٌل  َلرأينَـا أوزوَن ُيَسـاِرُع فِـي َتْخطَِئـتِهْم َوالـدَّ

ا تِي َنْسَمُع مَِن الـمهنِدِس َلْفَظَها ُدْوَن َمْعنَاَها َدْوما لِْيَمِة الَّ  .الَعْقلِيَِّة الـَمنطِِقيَِّة السَّ

ـابِِق َيْسـَتِمرُّ الــمهنِدُس َوًَل َيـْدِري َمـاَذا َيُقـوُل  َوَهكَذا َوَعَلى َولَِمـاَذا  ،الــِمنَْواِل السَّ

ــِرُض  ــَراَض  ،َيْعَت عتِ
ِ
ــُل اًل ــا ًَل َيْقَب ــاَن َعَلــى َم ــْو َك ــِرَض َوَل ــُر َأْن َيْعَت ــُه األَْكَب ــأتِي  ،َوَهمُّ َوي

ُم َعْن  ،َوُيَغالِطُ  (أْينَ )َعَلى َوَيْعَتِرُض َعَلـى َكْونِِهَمـا تأتِيـاِن فِـي  ،اطِطُ َوُيَش  (أي  )ُثمَّ يَتَكلَّ

 .َوفِي َمَواقَِع ُمَتَباينَة   ،الَعَربِيَِّة َعَلى ُصَور  ُمخَتلَِفة  

  ،َولكِنَّ الـُمَهنِْدَس َلْو َتنَبَّـَه إَِلـى َحِقيَقـة  َلَخجـَل 
َ
َد فِـي  :َوالَحِقيَقـُة ِهـي أنَّ هـَذا التََّعـدُّ

َوهـَذا مِـْن َمَظـاِهِر  ،َيْرِجُع إَِلـى الَعَربِيَّـِة َنْفِسـَها :َبْل  ،ِجُع إَِلى النَُّحاةِ الَعَمِل ليَس أمُرُه َيرْ 

َعِة َوِسْيَما الَبْسطِ  َد الـَمَواقِِع َوَحْمـَل األَْوُجـِه ُهـَو  ،السَّ َوليَس َطْعناا فِي الَعَربِيَِّة؛ ألنَّ َتَعدُّ

ـَعِة َوالَبْسـِط  ،َوَأَدَواتَِها الــُمَتَكاثَِرةِ  ،ِغناى َتامٌّ فِي َأسالِيبَِها الـُمَتنَاثَِرةِ   مِـَن السَّ
 بَِحاَلـة 

َ
َفِهـي

 
َ
اُء فِي َحْرف  مِْن ُحُروفَِها َوِهي  َوفِـي ،َأُمـوُت » :َمَقاَلَتُه الـَمْشُهوَرةَ  (َحتَّى)َحتَّى َقاَل الَفرَّ

ءٌ  (ىحتَّ ) مِنْ  َنْفِسي
ْ
«َشي

(1)
. 



(1) ( 
ِّ
َهِب )2/31مِرآُة الِجنَاِن للَيافِِعي َواِة )3/40(، َوَشَذَراُت الذَّ (، َوَوَفَياُت 4/15(، َوإِْنباُه الرُّ

ِب َمَسائِِل ) َوَقدْ  .(6/180األَْعَياِن ) ٌب مِْن َتَشعُّ ( َوأنَُّه َلم َيْقِدْر َحتَّىُيْمكُِن َفْهُم َكالمِِه َعَلى أنَُّه َتَعجُّ

 َدقِْيق  َلَها، َكَما ُيْمكُِن أنَُّه بَِمْعنَى َتَحيُِّرِه فِي َأْعَمالَِها الـُمخَتلَِفِة َوَمواقِعَها الـُمتَ 
 .َباينَةِ َعَلى َضْبط 
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أنَُّهم َجَمُعوا هـِذِه األََدَواِت َواألََسـالِيَْب َوَضـبَُطوا َلَهـا َضـَوابَِط  َفُكلُّ َما َفَعَلُه النَُّحاُة ُهوَ 

َها؟ أفِي ذلَِك ِجنَاَيٌة عَلى الَعَربِيَِّة اْرَتَكبُوَها؟ َوُجْرمٌ  ،بَْعَد َتتَبُِّعَها َواستِْقَرائَِها  .لَِحقِّ

َجزِ ]  [ِمَن الرَّ

ِعا  َقللللْد َأْصللللَبَحْت ُأمُّ الِخَيللللاِر َتلللللدَّ

 

للللللُ  َلللللللْم َأْصللللللنَ ِ عَ    َلللللللاَّ ذْنًبللللللا ُكلُّ

 q 
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 ،َوَحَكْم بالَجْوِر أَتى الـُمَهْنِدس

 (َكْم)ِفي َكالِم النُ َحاِة ِفي 

سـتِْفَهامِ 
ِ
ا فِي ِجنَاَيتِـِه َعَلـى َأَدَواِت اًل ا» :ُثمَّ َيُقوُل أوزوُن ُمْسَتِمرًّ َنـذُكُر األََداَة  :أِخيـرا

ا َخَبِريَّةٌ  (َكمْ ) َ إِمَّ
َكْم ) :مِثاُلَها :َخَبِريَّة .(َحَسَب َتْصنِْيِف َأْهِل اللَُّغةِ )استِْفَهامِيٌَّة  :َأوِ  ،َفِهي

َفِقير  َأْعَطْيَت؟
(1)

 :َكـمْ  -ًَلِحْظ َواقـَرأ َعِزيـِزي الَقـاِرُئ بإِْمَعـان  - ُتْعَرُب ُهنَا (َكمْ )َفإِنَّ  .(

ُكوِن فِي مَ  ،َخربِيَّة ٌة َمبنِيٌَّة َعَلى السُّ  .َحلِّ َنْصب  َمْفُعوٌل بِهِ َعَدِديَّ

ا إَِذا ُقْلَت  ـةا َمبنِيَّـةا عَلـى  (َكمْ )َفإِنَّ  ،(َكْم َفِقير  فِي ُسوريا) :أمَّ ـةا َعَدِديَّ ُتْعَرُب ُهنَا َخَبِريَّ

ُكوِن فِي َمَحلِّ َرْفع  ُمْبَتَدأٌ   .السُّ

َغِة َوليَس َحَسَب رأينَاَحَسَب تصنِيِف أهِل ال- َما الَفْرُق بيَن َكْم الَخربيَّةِ  :َونسأُل  -لُّ
 فِي الَحاَلَتْيِن؟

َوالثَّانَِيـُة َجـاَء  ،األُْوَلـى َدَخَلـْت َعَلـى فِْعـل  ُمَتَعـد   :َفيأتِي الَجَواُب الــُمْقنُِع الــُمْفِحمُ 

َ النَّتِيَجُة؟ التِباٌس َوَخْلٌط َووهٌم فِي اْستِْخَداِم أَداة   ،َبْعَدَها َجارٌّ َوَمجُرورٌ 
َبِسْيَطة   َوَما ِهي

ِغيُر َوالَكبيرُ  ِة ُنَحاتِنَا َوُجْهِدِهم ،يعِرُفَها الصَّ ُتْصبُِح ُعْقـَدةا ِعنْـَد الَكبيـِر َقْبـَل  ،َولكِنََّها بِِهمَّ

ِغيرِ   .(108) :ص .«الصَّ

َوًَل أدِري هْل َحِقيقُة أمِرِه هكَذا َوًَل َيْفَهُم هِذِه  ،َعِجيٌب اعتَِراُض الـمهنِدسِ  :أُقوُل 

ـــ ــلِ  ،َمَسائِلال ــي الَباطِ ــاِدي فِ ــُة  ،أْم أنَّ التََّم ــا الُجْمَل ــل؟ أمَّ ــَل بالنَّابِ ــُط الَحابِ ــُه ُيَخلِّ َجَعَل



ٌة َوليَسِت اْستِْفَهامِيَّةا َحتَّى َيْحَتاَج  ُيمكُِن أنَّ  (1) ؛ ألنَّ الُجْمَلَة َخَبِريَّ الـمهنِدَس َلْم َيْفَهِم الَقِضيََّة َأْصالا

ْستِْفَهامِ 
ِ
 .إَِلى َعاَلَمِة اًل
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َ َبيِّنٌَة َحيُث َيَقـُع فِْعـُل َأْعَطـى َعَلـى  ،(َكْم َفِقير  َأْعَطْيَت ) :األُوَلى
َيُكـوُن  إَِذنْ  ،(َكـمْ )َفِهي

َأْعَطْيـَت ) ،َفاِرُق بيَن هِذِه الُجْمَلِة َوبيَن ِصَياَغتَِها بَِقْولِـَك َما ال :َوَنْسأُل َنْحنُ  ،َمْفُعوًلا بِهِ 

ا؟  فِي اقتَِضاِء الـَمْفُعوَلْيِن؟ ،(َكْم َفِقيرا

ا الُجْمَلُة الثَّانَِيُة   ُجْمَلـٌة ًَل َيَقـُع فِْيَهـا فِْعـُل َفاِعـل  َعَلـى  (َكْم َفِقير  فِي ُسوريا؟)أمَّ
َ
َفِهي

ا َعْن َمْعنَـى الُجْمَلـِة األُْوَلـىَوَمْعنَا ،َمْفُعول   َوَمـا َداَم اإِلْعـراُب ُوِضـَع  ،َها ُمْخَتلٌِف َتَماما

َوالِقْسـَمُة الَعقلِيَّـُة َتْقَتِضـي  ،للَمَعانِي َفاَل ُبدَّ مِـَن التَّفِريـِق فِـي اإِلْعـراِب بـيَن الُجْمَلَتـْينِ 

 .ذلَِك 

 ،ًلَّ فالُجْمَلُة األُْوَلى َلْيَسِت اسـتِفَهامِيَّةا َأْصـالا َوهَذا إِْن ُفِهَم َعَلى ُمَراِد الـمهنِدِس َوإِ 

ــْل  ــٌة؛ ألنَّ  :َب ــٌة َخَبِريَّ َ ُجْمَل
ــي ــمْ )ِه ــرِ  (َك ــٌة للتَّْكثِْي ــا َخَبِريَّ ــى ،ُهنَ ــَراَء ) :بَِمْعنَ ــُت ُفَق َأْعَطْي

(َكثِيــرينَ 
(1)

ــا فِــي الـــَمعنَى؛ ألنَّ الُجْمَلــَة األُْوَلــى  ، ــةا َفَيُكــوُن الَفــاِرُق أيضا َجــاَءْت َخَبِريَّ

 ،َوهَذا الَفاِرُق الـَمْعنَِويُّ الَكبيُر اْسَتْلَزَم اخـتاِلَف اإِلْعـَراَبْينِ  ،َوالثَّانَِيُة َجاَءِت اْستِْفَهامِيَّةا 

 .َفَما الَغراَبُة فِي ذلَِك؟

ا مَِن الَحـقِّ  ـا مِـَن اإِلْنَصـا ،َفلِذلَِك ًَل َأَرى فِي اعتَِراِضِه َوْجها َوَقـْد َكـاَن  ،ِف َوًَل َطَرفا

 .َواهلُل الـُمْسَتَعانُ  ،َيْهِذي بَِما ُيْؤِذي

q 
 



ا َأْعَطْيَت؟َفَكاَن َعَلى الـُمَهنِْدِس أْن َيْكتَُب: )( 1) ا( بِنَْصِب )َكْم َفِقيرا الَعَداَء مَع  (، ولكِنَّ َفِقْيرا

 .الَحَرَكاِت اإِلْعرابِيَِّة َأْوَقَعُه فِي هَذا الَخْلطِ 
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 ،َوَقَع الـُمَهْنِدُس ِفي الَخَطِل

 ِفي َبْحِث ِإْعَراِب الُجَمِل

ا آَخَر وَيْجنِي َعَلْيِه َكالَعاَدة َوُهَو إِْعَراُب الُجَمِل فِي الَعَربِيَِّة  ،ُثمَّ َيْفَتُح الـمهنِدُس مَِلفًّ

اَء َقْسَوَتُه َوَسْطَوَتهُ  ،ةَيا َسادَ  َوُيْعلُِن  ،َوُظْلَمَتهُ  َوُظْلَمهُ  ،َوُيَبيُِّن َجْفَوَتُه َوَهْفَوَتهُ  ،وُيِري الُقرَّ

ــِل َدْوَرهُ  ،ُجْرَمــُه َوَجــْوَرهُ  ــَة » :َفَيُقــوُل  ،َوفِــي الَباطِ لِنُبــيِّْن لــألِخ الَقــاِرِئ الـــَمعاييَر الَغِريَب

ــ ــا ُيَس ــي َم ـــُمتََّبَعَة فِ ــلِ ال ــإعراِب الُجَم ى ب ــا  ،مَّ بِنَ ــْن ُطالَّ ــُب مِ ــي َنطل تِ ـــَمَعاييُر الَّ ــَك ال تِْل

َحَسـَب - َوأَساتَِذتِِهم أْن يتعلَُّموها لُِيصبُِحوا قاِدِريَن َعلى َفهِم ُلَغتِِهم َوَعلـى اسـتِْيَعابَِها

  .(111) :ص .«َقَواِعِد ُلَغتِنَا َسنََرى أنَّها َليَسْت ِسَوى َوهم  َكغيِرَها مِْن أوَهامِ  -َزْعِم النَُّحاةِ 

 للُجَملِ  :أُقوُل 
ِّ
ُم  ،َسَبَقِت اإِلَشاَرُة إَِلى َضُروَرِة اإِلْعراِب الـمحلِّي َفهَذا ُهـَو َمـا َيـَتَكلَّ

ِه َجهالا منُه بَِحِقْيَقِة َضروَرِة إِْعراِب الُجَملِ  َفَلْو أدرَك َمـا  ،َعنُه أوزوُن وُيْجِحُف فِي َحقِّ

ًلًَلِت  لَمْعِرَفةِ  َلـْم َيُكـْن يعَتـِرُض َعَلـى  ،َمَواقِِع الُجَمـِل مِـْن تـأثير  َعَلـى الــَمَعانِي َوالـدَّ

ا را
ا َجائِ  .الَقْوِل بإِْعرابَِها إًلَّ َظالِما

ــةِ  ــا َكالُمــُه َعــِن األوَهــاِم الـــَموُهوَمِة فـِـي الَعَربِيَّ َفَقــْد َمَضــى َوبيَّنَّــا َجْهَلــُه بَقَواِعــِد  ،أمَّ

 ُلَغٌة َذاُت َقَوانِيَن َمنْطِِقيَّة  َكَما َسَلَف الَكالُم عنَْها ،يَّةِ الَعَربِ 
َ
َفالمهنِدُس َنفُسُه ًل  ،َوإًِلَّ َفِهي

ُر هَذا الــَمَقاَل بـيَن الَفْينَـِة َواألُْخـَرى َتْثبِيتاـا َلـُه فِـي  ُيؤمُن بعَدِم عقَلنَِة الَعربيَِّة َولكِنَُّه ُيَكرِّ

َباِب  َقَك الن اُس!) :َلى َحدِّ َقْولِِهمعَ  ،ُقُلوِب الشَّ  .(اْكِذْب اْكِذْب َحتَّى ُيَصدِّ

َوليَس َبْحُثَهـا فِـي  ،إِنَّ الَكالَم َعَلى الُجَمِل َوَتْقِسْيَماتَِها َوبَياِن ُكلِّ َواِحد  منَها َيُطول

ًَلِت َفَمــْن أَراَد َمْعِرَفــَة َتَفاِصــْيلَِها َفَعلَ  ،هــذا الـــُمْخَتَصِر مِــَن الـــَمْعُقول  :َأوِ  ،ْيــِه بالـــُمَطوَّ
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ْين قَبــاَوةَ  ،الُكُتــِب الـــُمفَرَدِة لَِبَيــاِن ذلـِـَك  كُتوِر َفْخــِر الــدِّ إِْعــَراِب الُجَمــِل ) :َككِتــاِب الــدُّ

َراَســاِت َوالُبُحــوِث  ،(َوأْشــَباِه الُجَمــلِ  ــا َنْخَتِصــُر فِــي الـــَمَقالِ  ،َوَغْيِرَهــا مِــَن الدِّ  ،َولكِنَّنَ

 :َلى الـُمِهمِّ َفنَُقوُل َوَنْقَتِصُر عَ 

قِْسـٌم َيُكـوُن فِـي َتأِوْيـِل  ،إِنَّ الُجَمَل مِـْن َحيـُث اإِلْعـراُب َوَعـَدُم اإِلعـراِب قِْسـَمانِ 

 الَِّذي اخَتصَّ بِِه هَذا الـَمْصَدُر الـُمْفَردُ  ،َمْصَدر  
ُّ
َوهَذا الِقْسُم  ،َفهَذا َلُه الـمَحلُّ اإِلعرابِي

رُ ) :َفَمَثالا َلْوُقْلَت  ،راِب َلُه مَحلٌّ مَِن اإِلعْ  رُ ) :َفإِنَّ ُجْمَلةَ  ،(إِنَّ اإِلْعالَم ُيَزوِّ َحلَّـْت  ،(ُيـَزوِّ

رٌ ) :َوُهَو فِي تأِوْيلِ  (إِنَّ )َمَحلَّ َخَبِر  (إِنَّ اإِلْعالَم ُمَزوِّ
(1)

. 

 َكَمـا َقـ ،َفإَِذا َلْم َتَقْع َمْوقَع الـُمْفَرِد باألََصـاَلِة َفـال إِْعـراَب َلَهـا
ُّ
 ًَل  ذْ إِ » :اَل الُجْرجـانِي

«دِ رَ فْ مُ ـال عَ قِ وْ مَ  ةا عَ اقِ وَ  نَ وْ كُ تَ  ىتَّ َح  اِب رَ عْ اإلِ  نَ مِ  عٌ ِض وْ مَ  ةِ لَ مْ للجُ  ونُ كُ يَ 
(2)

. 

ا الِقْسُم اآلَخرُ  ِذي ًَل َيُكوُن فِي تأِويِل ُمْفَرد   :أمَّ َوعليِه ًَل َيُكـوُن َلـُه الــمَحلُّ  ،َفُهو الَّ

؛ ألنَّهُ  ُّ
  اإِلْعرابِي

ِّ
ِه اإِلْعرابِـي  َحتَّى َيْحَظى بَِمَحلِّ

َلْم يحلَّ َمَحلَّ َشيء 
(3)

وهـَذا بَِحـدِّ ذاتِـِه  ،

 
ٌّ
 َمنْطِِقي

ٌّ
 .لَِصَواب  َمأُمول ،َوًَل َيِرُد َعليِه اعتَِراٌض َمْعُقول ،َكالٌم َعْقلِي



ليَس الَقْصُد مِْن َكالمِنَا أنَّ الُجْمَلَتْيِن ًَل فْرَق بينَُهَما مِْن َحيُث الـَمْعنَى، َبْل: ًَل ُيَصاُر إَِلى ُكلِّ  (1)

، و  .لكِنَّ الَقْصَد ُهنَا أنَُّه َيُجوُز التَّعبيُر َعْن هذِه الُجْمَلِة بالـُمْفَردِ َواِحد  مَِن الُجْمَلِة َوالـُمْفَرِد إًِلَّ لَِغَرض 

 .(223ص) َدًَلئُِل اإِلْعَجازِ  (2)

تِي ًَل  (3)  َواألَْصُل فِي الُجَمِل َأْن ًَل َتحلَّ َمحلَّ الـُمْفَرِد، َكَما َقاَل ابُن ِهَشام  ُمَعلِّالا َتقِديَمُه الُجَمَل الَّ

تِي َلَها َمَحلٌّ مَِن اإِلْعَراِب َفَقاَل:  َمَحلَّ  تِي ًَل َمَحلَّ َلَها مَِن »َلَها مَِن اإِلْعراِب َعَلى الُجَمِل الَّ اْلُجَمُل الَّ

 اإِلْعَراِب:

َنََّها لم َتحلَّ َمحلَّ اْلُمْفَرِد؛ َوَذلَِك ُهَو األَْصُل فِي اْلُجَملِ 
ِ
 َسْبٌع، َوَبَدْأَنا هبَا أل

َ
َظُر: ُمْغنِي ُينْ  .«َوِهي

 .(500ص) اللَّبِْيِب 
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ا َكالَعاَدةِ   هِ فَ  ،ةا فَ ِص  ْت عَ قَ وَ  ة  لَ مْ ُج  لَّ كُ  نَّ أَ  مْ لَ اعْ وَ » :َقاَل ابُن َيعيَش ُمْبِدعا
َ
 عَ قِ وْ مَ  ةٌ عَ اقِ وَ  ي

 ،(ُب رِ ْضـيَ  ل  ُج رَ بِ  ُت رْ رَ مَ ) :َت لْ قُ  اذَ إِ فَ  ،اِب رَ عْ اإلِ  نَ مِ  دِ رَ ِفْ مُ ـال َك لِ ذَ  عُ ِض وْ مَ  اهَ لَ وَ  ،دِ رَ فْ مُ ـال

ابَ أَ فَ  ،(ب  ارِ َض ) عِ ِض وْ مَ  يفِ  (ُب رِ ْض يَ ) :ُلَك وْ قَ فَ  رُ ُتقَ  دا  ل  اعِ فَ  مِ ْس ابِ  الا عْ فِ  اَنهُ كَ مَ  َت بْ َص أَ  امَ  دِّ

 ارُّ الَجـ َك كـذلِ وَ  .َك كـذلِ  وُت عُ نْ مَ ـالـ انَ كَ  نْ إِ  ،ل  وْ عُ فْ مَ  مِ اْس بِ وَ  ،َك لِ ذَ كَ  وُت عُ نْ مَ ـال انَ كَ  نْ إِ 

 ،(م  يْ ِمـتَ  ينِـبَ  نْ مِـ ٌل ُجـرَ  اهـذَ ) :َك لِـوْ قَ  يفِ  وُل قُ تَ  ،اهُ نَ عْ مَ  مُ ُيالئِ  امَ بِ  هُ يرُ دِ قْ تَ وَ  ،ورُ رُ جْ مَ ـالوَ 

 مِ يْ مِ تَ ) :هُ يرُ دِ قْ تَ 
ُّ
 مِ يْ مِ تَ وَ  ،(ي

ٌّ
 ،(امِ الكِـرَ  نَ مِـ ٌل ُجـرَ  اهـذَ ) :َك لِـوْ قَ  يفِ وَ  ،ب  وْ ُس نْ مَ  ىنَ عْ مَ بِ  :ي

 .َك لِ ذَ  ْف رِ اعْ فَ  ،مٌ يْ رِ كَ  :هُ يرُ دِ قْ تَ 

 نَّ أَ  اُب وَ الجَ َفـ ،؟َعـهُ قِ وْ مَ  ةٌ َعـاقِ وَ  ةَ َلـمْ الجُ وَ  ،ٌل ْصـأَ  دَ رَ فْ مُ ـالـ نَّ أَ  مْ تُ ْمـعَ زَ  لِـمَ فَ  :َل ْيـقِ  نْ إِ فَ 

 بِ  ىنَ عْ مَ ـالـ َقلَّ تَ اْسـ اذَ إِ َفـ ،ان  َثـ َب كَّ رَ مُ ـالوَ  ،ٌل وَّ أَ  طَ يْ ِس البَ 
ِ
 وْ مَ  عَ َقـوَ  مَّ َثـ ،دِ رَ فْ مُ ـالـ مِ ْسـاًل

 َعـهُ قِ

 فَ  ،ةُ لَ مْ الجُ 
ِ
«هِ يْ لَ عَ  عٌ رْ فَ  ةُ لَ مْ الجُ وَ  ،ُل ْص األَ  وَ هُ  دُ رَ فْ مُ ـال مُ ْس اًل

(1)
. 

 َكَما َذَكَرهُ 
َ
ا الَغَرُض مِْن ِذْكِر إِْعَراِب الُجَمِل َفِهي ْيِن َقَبـاَوة أمَّ كتوُر َفْخُر الـدِّ إِنَّ » :الدَّ

 َتحديُد َمْوقِِعَها مَِن الَكالمِ 
َ
َوِصَلِة ُكل  مِنَْها بَِما َقْبَلَها َوَما  ،الغاَيَة مِْن إعراِب الُجَمِل ِهي

َيُكـْن َلَهـا  َلـمْ  :َأمْ  ،َوالَحاُل واِحَدٌة َسواٌء أكاَن للُجْمَلـِة َمَحـلٌّ مِـَن اإِلْعـراِب  .َبْعَدَها مِنْهُ 

ــاَرةِ  .َمَحــلٌّ  ــَن الِعَب ــا مِ ــِة َوَمَكاَنَه ــَدى الُجْمَل ُد َم ــِل ُنَحــدِّ ــي إعــراِب الُجَم ــا فِ  ،ذلِــَك ألنَّنَ

 ،َشــْرطِيَّة   :أَوْ  ،فِْعلِيَّــة   :أَوْ  ،َونَْوَعَهــا مـِـِن اْســِميَّة   ،َوَعاَلَقتََهــا بالـــُمْفَرَداِت َوالُجَمــِل الَّتـِـي َحْوَلَهــا

 .َونُبيُِّن ِصَلتََها باإِلْعَراِب  ،َوْجَهيْنِ  :أَوْ  ،ُكبَْرى َذاِت َوْجه   :أَوْ  ،مِْن ُصْغَرى َوِصَفتََها

ـُه  ،َلْفُظَها َعَلـى َمْعنَـاهُ  :َأوْ  ،دلَّ َمْضُموُنَها ،َفإِْن َكاَنْت فِي َمْوقِِع الـُمْفَردِ  َوَحلَّـْت مَحلَّ

 ُجمْ  .فِي َتْقِدْيِر اإِلْعَراِب 
َ
 َوإًِلَّ َفِهي

َّ
 .َلٌة َخالَِصٌة ًَل َتْقَتِضي التَّْقِديَر َوالـَمَحلَّ اإِلْعَرابِي



ِل ) (1)  .(2/243َشْرُح الـُمَفصَّ
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الِفْعـِل  :َأوِ  ،َفـالُحكُم عَلـى الَحـرِف  .وَشأُن الُجَمـِل فِـي هـذا ُهـَو شـأُن الــُمفرَداِت 

  :َأوْ  ،الِفْعِل الـُمَضاِرعِ  :َأوِ  ،الـَماِضي
ٌّ
ًَل  ،َن اإلعراِب ًَل َمَحلَّ لُه م ،فِْعِل األَْمِر بأنَُّه َمْبنِي

ًلَلِة الـَمْعنَِويَّةِ  تِي بينَُه َوبيَن الَكلَِماِت الـُمِحْيَطِة بِهِ  ،َيْعنِي َتجِريَدُه مَِن الدَّ  .َوالَعاَلَقاِت الَّ

ُر َلْفُظ آخِرِه بَِتغييِر َمَعانِْيِه َوَعالَقاتِهِ  تِ  :َأوْ  ،َوإِنََّما َيْعنِي أنَُّه ًَل َيَتأثَّ  .ي َقْبَلـهُ بالَكلَِماِت الَّ

ــَواِهِر اإِلعــراِب  ــا بَِظ ــَة َلَه ــِزُم ُصــوَرةا َواِحــَدةا ًَل عالَق ــَو َيْلَت ــاُل  .َفُه ــا األســَماُء واألفَع أمَّ

ْفظِيَّـةِ  ،الـُمعَرَبةُ  ِة َواللَّ ِر بالَعاَلَقـاِت الــَمْعنَِويَّ َوَتَتَغيَّـُر ُصـَوُرُه  ،َفَلفُظ أَواِخِرَهـا ُمَهيَّـٌأ للتَّـأثُّ

ْوتِيَّ  ا :َأوْ  ،َلْفظاا ،ةُ الصَّ ا لِتِْلَك الَعاَلَقاِت  ،َتقِديرا  .َتَبعا

ا مـِـْن هــَذا تِي َلَهــا َمَحــلٌّ مـِـَن اإِلْعــَراب َشــبِْيَهٌة  .َوالَحــاُل فـِـي الُجَمــِل َقِريَبــٌة ِجــدًّ َفــالَّ

ْفـظِ  :َأوِ  ،ُمونِ باألَْسَماِء َواألْفَعاِل الـُمعرَبِة؛ ألنََّها َوَقَعْت فِي َمْوقِِعَها بَِدًَلَلـِة الــَمْض   .اللَّ

ــالُحُروِف  ــبِيَهٌة ب ــا َش ــلَّ َلَه ــي ًَل َمَح تِ ـــَماِضَيةِ  ،َوالَّ ــاِل ال ـــُمَضاِرَعِة  ،َواألْفَع ــاِل ال واألفع

 .َوأفَعاِل األَْمرِ  ،الـَمبنِيَّةِ 

يَّــةٌ  :َفإِنَّنَــا حــيَن َنُقــوُل َعــِن الُجْمَلــةِ  ،َوَعَلــى هــَذا
 :َأوِ  ،افِيَّةٌ اْســتِْئنَ  :َأوِ  ،إِنََّهــا ابتَِدائِ

َتابَِعٌة لُِجْمَلـة   :َأوْ  ،ِصَلٌة للَموُصولِ  :َأوْ  ،َجَواُب َشْرط   :َأوْ  ،َجَواُب َقَسم   :َأوْ  ،اعتَِراِضيَّةٌ 

يَها فِي الَكـاَلمِ  ... ًَل َمَحلَّ َلَها تِي ُتَؤدِّ َة الَّ ـُح َعاَلَقَتَهـا ،َفإِنََّما ُنبيُِّن الَوظِيَفَة النَّْحِويَّ  َوُنَوضِّ

«َمَع أنََّها ًَل َمَحلَّ َلَها مَِن اإِلْعراِب  ،بَِما َقْبَلَها َوَما َبْعَدَها
(1)

. 

َوَنْعِرُف مِْن ِخاَللَِها  ،َومِْن ُهنَا َأْذُكُر آَيةا ُقَرانِيَّةا فِي َضُروَرِة َمْعِرَفِة إِْعَراِب الُجَملِ 

 َقْوُلُه َتَعاَلى ،ُجْرَم َصاِحِب الِجنَاَيةِ 
َ
  گ   گ ک ک  ک   ک ڑ ڑ} :َوِهي



 .(36-35ص) إِْعراُب الُجَمِل َوَأْشَباِه الُجَملِ  (1)
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 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ں  ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ

 .(النور) { ھ ھ  ھ ہ ہ ہ

 ،الـُمْسَتْثنَى َفاْختََلَف َأْهُل الِعْلِم فِي َمْسَأَلِة َردِّ َشَهاَدِة الَقاذِِف بَِسبَِب اختاَِلفِِهْم فِي َعْودِ 

َمْخَشِريُّ ذلَِك َفَقـاَل  ـٌق  اْلَقـاِذِف  َدةِ َشـَها َردُّ » :َوَذَكَر الزَّ ةَ  َأبِـي ِعنْـدَ  ُمَعلَّ  -- َحنِيفَـ

تَْوَفى َفإَِذا ،َشَهاَدُتهُ  ُقبَِلْت  اْستِيَفائِهِ  َتَمامِ  َقْبَل  َأوْ  اْلَحدِّ  َقْبَل  َشِهدَ  َفإَِذا ،اْلَحدِّ  بِاْستِيَفاءِ   اسْـ

ا َشَهاَدُتهُ  ُتْقبَْل  َلمْ    َوِعنْدَ  ،اأْلَْتِقيَاءِ  اأْلَبَْرارِ  مِنَ  َوَكانَ  َتاَب  َوإِنْ  َأبَدا
ِّ
افِِعي  َيَتَعلَُّق  : -- الشَّ

ـَهاَدةِ  َمْقُبـوَل  َعـادَ  ،َعنْـهُ  َرَجـعَ  بِـَأنْ  اْلَقْذِف  َعنِ  َتاَب  َفإَِذا ،اْلَقْذِف  بِنَْفسِ  َشَهاَدتِهِ  َردُّ   ،الشَّ

ٌك  َوكاَِلُهَما ـرْ  َجَزاءَ  َجَعَل  -- َحنِيَفةَ  َفَأُبو ،بِاآْلَيةِ  ُمَتَمسِّ ـِذي طِ الشَّ   ُهـوَ  الَّ
ُ
ْمـي  :الرَّ

َهاَدةَ  َوَردَّ  ،اْلَجْلدَ  ـَهاَدةِ  َمـْرُدوِدي َفَكـاُنوا ،التَّْأبِيـدِ  َعَلـى اْلَجْلـدِ  َعِقيَب  الشَّ  فِـي ِعنْـَدهُ  الشَّ

ةُ  َوُهوَ  َأَبِدِهمْ  ـا :[اْلَفاِسـُقونَ  ُهمُ  َوُأوَلئَِك ] :َقْوَلهُ  َوَجَعَل  ،َحَياتِِهمْ  ُمدَّ اُمْسـَتْأنَ  َكاَلما  َغْيـرَ  فا

ْرطِ  َجَزاءِ  َحيِّزِ  فِي َداِخل   امِينَ  َحـالِ  ِحَكاَيـةُ  َكَأنَّهُ  ،الشَّ   ِعنْـدَ  الـرَّ
ِ
 اْلُجْمَلـةِ  اْنِقَضـاءِ  َبْعـدَ  اهلل

ْرطِيَّةِ  ِذينَ  إًِلَّ ]وَ  .الشَّ  َغُفـورٌ  اهللَ  َفإِنَّ ] : َقْوُلهُ  َعَلْيهِ  َوَيُدلُّ  ،اْلَفاِسِقينَ  مِنَ  اْستِْثنَاءٌ  :[َتاُبوا الَّ

 .[َرِحيمٌ 

 
ُّ
افِِعي ْرطِ  َجَزاءَ  َجَعَل  -- َوالشَّ ا اْلُجْمَلَتْينِ  الشَّ  إَِلى اأْلََبدَ  َصَرَف  َأنَّهُ  َغْيرَ  -َأْيضا

ةِ  ا َكْونِهِ  ُمدَّ   ،َقاِذفا
َ
ُجـوعِ  بِالتَّْوَبـةِ  َتنَْتِهي َوِهي ْسـتِْثنَاءَ  َوَجَعـَل  ،اْلَقـْذِف  َعـنِ  َوالرُّ

ِ
ـا اًل قا  ُمَتَعلِّ

ا َيُكونَ  َأنْ  ِعنَْدهُ  ُمْسَتْثنَىـْال َوَحقُّ  ،الثَّانَِيةِ  ُجْمَلةِ بِالْ   ،(َلُهـمْ ) :فِـي (ُهـمْ ) مِـنْ  َبَدًلا  َمْجُرورا

هُ  َنَّهُ  َمنُْصوباا؛ َيُكونَ  َأنْ  -- َحنِيَفةَ  َأبِي ِعنْدَ  َوَحقُّ
ِ
«ُموَجب   َعنْ  أل

(1)
. 



اُف ) (1)  (.3/214الَكشَّ
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ُروُع اآلنَ  فِـي َسـْرِد َبْعـِض اعتَِراَضـاِت َصـاِحِب الِجنَاَيـِة  َفإَِذا َتَبيََّن َلَك هَذا ُحقَّ الشُّ

َوُمنَاَقَشتَِها
(1)

: 

فِـي َمَحـلِّ َرْفـع   (َيْلَعـُب )َوأَشـاَر إَِلـى أنَّ ُجملـَة  ،(الطِّفُل يلعـُب ) :َمثََّل بِهَذا الِمثالِ 

ـابقُة فـِـي َمحـلِّ  (يلعــُب )لَمــاَذا ًل تكـوُن جملـُة » :ُثـمَّ اعَتــَرَض َوَقـاَل  ،َخَبـرٌ  َنْصــب   السَّ

(َحـال)
(2)

ْفــُل ًَلِعباـا) :فيكــوُن التَّأويــُل  ،َمــَثالا   ا ،(الطِّ  :تقــِديُرهُ  ،َويكــوُن الَخَبــُر َمحــُذوفا

ْفـلِ  .(َحاُلهُ ) ا بأنَّ التأويـَل الــُمفرَد بـيََّن َحاَلـَة الطِّ ا ،علما  :َأوْ  ،َفُهـَو ًَلِعـٌب ولـيَس َحِزينـا

ا ما
 .(112) :ص .«َغيَر ذلَِك؟ :َأوْ  ،َنائِ

ا :ُقوُل أ  :َوُيْمكُِن الَجَواُب عنُه مِْن َثاَلَثِة ُأْوُجه   ،َجواُب هَذا َسْهٌل َيِسيٌر ِجدًّ

ُل  ؛ ألنَّـَك  ،ألَنَّ َمْعنَى الُجْمَلِة غيُر ُمْسَتِقيم   :األَوَّ ْلَتَها بَِحـال  ةا إَذا أوَّ َوًَل ُيِفيُد إَِفاَدةا َتامَّ

ْفـُل ًَلِعباـا) :َلْو ُقْلـَت  ْفـُل َحاُلـُه ) :ِجْئـَت بَِتْقـِدير  َمـَع هـَذا التَّأويـِل َوُقْلـَت  :َأوْ  ،(الطِّ الطِّ

ا ،َكَما َيُقوُلُه أوزونُ  ،(ًَلِعباا َوًل َيْسـَتْخِدُمُه الَعـَرُب  ،فَلْيَس الَكـالُم فِـي الـَوْجَهيِن ُمِفيـدا

ا لَِتَمــاِم الَكــالمِ  ا؛ ألنَّ الـــُمَخاَطَب َيُكــوُن ُمنَْتظِــرا ــَل إليــِه َوًَل أدِري ك ،أَبــدا يــَف َتَوصَّ

 الـمهنِدُس؟!

َلَها َعَلى الَخَبرِ  ْفُل ًَلِعٌب ) :َكَقْولَِك  ،َفاَل ُبدَّ مِْن أْن ُتَؤوِّ  .(الطِّ

ـِة  :الثَّانِا  َأْقَوى مِْن ُحجَّ
ة  َ بُِحجَّ

إِنَّ الـَمنْطَِق َيْقَتِضي فِي الـُمَعاَرَضِة َوالنَّْقِض َأْن تأتِي

ِذي َتنُْقُضهُ  ا ألَْجِل وُجوِد تأِوْيل   ،الَكالِم الَّ ا إَِذا ِجْئَت وَنَقْدَت َكالما َوَحاَوْلَت َنْقَضُه  ِ،َأمَّ



، وَ  (1) ْبَهِة، َوإًلَّ فأكثُر َما َجاَء بِِه ليَس ِسَوى َسْفَسَطة  ، َوَقْد نَْخَتاُر مِنَْها َما َنَراُه َمَحالًّ للشُّ ر  َكالم  ُمَكرَّ

ْت ُمنَاَقَشُة َأْكَثِرهِ   .َتمَّ

(، َأْو: )ألنََّها َحاٌل( (2)  .َلْيَتُه َقاَل: )َحاًلا
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ا َعَلى إْيَراِد َكالم  َعَلى  ا)َوِزْدَت َعَلى التَّأِويلِ  ،(تأويل  )ُمْعَتِمدا ـا  ،(َتْقـِديرا َوَمـَع هـَذا أيضا

ــةا  ـةا َوَظنَنْـَت أنَّــَك َنَقْضــَت كَ  ،َلـْم ُيِفــْد إَِفـاَدةا َتامَّ ـا َصــُلَح َوأَفـاَد إَِفــاَدةا َتامَّ ــا  ،الما َفهــَذا َحقًّ

َفَعَلى األََقلِّ َيِجُب َأْن يأتِي الـُمْعَتِرُض بِـَدلِيل   ،َوًَل َيْرَضى بِِه األلِبَّاء ،َمَضاِحُك الُعَقاَلءِ 

 .ُيَساِوي َدليَل الـَمنُْقوِض َعَليِه َكالُمهُ 

عتَِراَضــاتِهِ  :الثَّالِللُك 
ِ
ــِة جَعــَل التَّيِســيَر َذِريَعَتــهُ  أنَّ أوزوَن ًل ــَأ َوَراَءُه  ،َعَلــى الَعَربِيَّ َوَخبَّ

َلَبــَة فـِـي الـــَمْعَمَعِة  ،َشــنَاَعَتهُ  َفكيــَف ُيَعــاِرُض اآلَن َقَواِعــَد النَُّحــاِة َويــأتِي بَِمــا ُيوِغــُل الطَّ

ا ْوَبَعِة؟ َوهَذا عجيٌب َحقًّ  لَِدْعَوى ال ،َوالزَّ
َ
 تَّْيسييِرَمْعناى َبْعَد هَذا؟َوَيا ُتَرى َهْل َبِقي

 ،(ِصـَفةٌ ) :الُجْمَلـةِ هـِذِه فِـي  (يلعـُب )َفـ ،(َرأيُت طِْفالا َيْلَعُب ) :ُثمَّ يأتِي هبَذا الـِمَثالِ 

ا إذا قْلَت » :َوَقاَل  ْفـَل َيْلَعـُب ) :أمَّ مِـْن فِْعـل  )الِفْعلِيَّـَة  (يلعـُب )فـإنَّ جملـَة  ،(رأيـُت الطِّ

ًَلَلـةِ -َوذلِـَك َحَسـَب الَقاِعـَدِة الــُمَهْلَهَلةِ  ،َنْصـب  َحـاٌل فِي َمَحـلِّ  (َوَفاِعل    :-َخالَِيـِة الدَّ
 .َوبعَد النَّكَِراِت ِصَفاٌت  ،الُجَمُل بْعَد الـَمَعاِرِف أحواٌل 

لل اُل ُهنَللا ــَة  :َوالسُّ ــَة الِفْعلِيَّ ــِذي جَعــَل الُجْمَل ُّ الَواِضــُح الَّ
َمــا ُهــَو الـــِمعياُر الـــمنطِِقي

ابَِقِة ُمباَشَرةا  (َيْلَعُب ) تِـي َقْبَلَهـا  ،(َحـال) ،فِي الَحاَلِة السَّ َومِـَن األُْوَلـى  ،(ِصـَفة)َومِـَن الَّ

(َخَبر)
(1)

 .(113-112) :ص .«؟

ا َعْن َعْقَلنَِة هِذِه الَقاِعَدةِ  :أُقوُل  ْمنَا َسابِقا َوأنََّها مِْن َجَمالِيَّاِت الَعَربِيَِّة َولـيَس  ،إِنَّنَا َتَكلَّ

ْستِغَراِب َأْصالا فِيْ 
ِ
ـَبُب فِـي َكـْوِن  ،َها َما َيْدُعو إَِلى اًل ـا السَّ ؟ أمَّ دِّ عتَِراِض َوالرَّ

ِ
فكيَف باًل

َنكَِرٌة بَِحاَجة  إَِلـى التَّْوِصـْيِف لَِيْقـُرَب  (طِْفالا )َفأِلنَّ  ،(ِصَفةا )الُجْمَلِة الِفْعلِيَِّة فِي األُْوَلى 



ْفِع! (1) تِي َقْبَلَها(! ُثمَّ )َحاٌل(، َو)ِصَفٌة(، َو)َخَبٌر(، بالرَّ َ َركِيَكٌة ُمْسَتْهَجنٌَة ِعَباَراُتُه، )مَِن الَّ
 .َكْم ِهي
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ًلا بَِتْخِص  ْهِن َأوَّ ا ،بَِتْقِريبِِه مَِن الـَمْعِرَفةِ  :َأوْ  ،ْيِصهِ إَِلى الذِّ  ،َفلِذلَِك ُجِعَلِت الُجْمَلـُة َوْصـفا

لِيُم َوالـَمنْطُِق   .َفَبَياُن الَحاِل َقْبَل التَّْوِصْيِف َمَع َكْونِِه َنكَِرةا َيْسَتغِرُبُه الَعْقُل السَّ

 َمْعِرَفـٌة 
َ
ا فِي الثَّانَِيِة َفِهي ْفـل)أمَّ ُهـَو فِـي هـِذِه  :َبـْل  ، َيْحَتـاُج إَِلـى َتْوِصـْيف  َفـاَل  ،(الطِّ

 إَِلى َبَياِن َهْيَئتِِه َحاَل ُرؤَيتِِه إيَّاهُ 
َفةِ  ،الَحاَلِة بَِحاَجة  َوأعَتِقُد  .َفلذلَِك َيذُكُر الَهْيَئَة ُدوَن الصِّ

 .أنَّ هَذا الَقْدَر َيْكِفي لَِطالِِب الَحقِّ 

َولكِـنَّ َخـْوَف  ،ْخَرى َوَيْعَتِرُض عليِه َعَلى هـَذا الــِمنَْوالِ ُثمَّ يأتِي بَِبْعِض الُجَمِل األُ 

ا َوالَقـاِرُئ الَكـِريُم بِوسـِعِه أْن  ،اإِلْطاَلِة ُيْمِسُكنِي َعْن إيَراِدِه َوًَل سيََّما ًَل َنِجُد فِْيِه َجِديدا

َحتَّـى َتَقـَع عينُـُه َعَلـى َمـا  ،بَِهـاَيْرِجَع بِنَْفِسِه إَلى ُكُتِب الُعَلَماِء فِـي َبْحـِث الُجَمـِل َوإِْعَرا

هُ   .َواهلُل الـُمْسَتَعانُ  ،َيُسرُّ

q 
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 ،ِاْعِتَراَضاتٌّ َسْطِحيَ ة

 َعَلى الشَ َواِهِد النَ ْحِويَ ة

ا أَتـى بَِفْصـل  َجِديـد  فِـي كَِتابِـهِ  َوُهـَو الَفْصـُل -ُثمَّ اْرَتَطَم الـُمَهنِْدُس فِي الَوْرَطـِة َلــمَّ

لِـهِ  ،(َشَواِهد َوَتخِريَجات َنحِويَّة) :أْسَماهُ وَ -األَِخيرُ  َبْعـَد أْن َبَحْثنَـا فِـي » :َوَيُقوُل فِـي َأوَّ

ـِة َوَمنْطِِقيَّـِة َقَواِعـِد ُلَغتِنَـا الَعتِْيـَدةِ  ـَواِهِد مِـَن  ،َمَتاَنِة َوِدقَّ َنـأتِي إَِلـى اْسـتِْعراِض َبْعـِض الشَّ

َوَسنَْذُكُر َبْعَض أوُجِه اإِلْعراِب َوالتَّخريَجـاِت ِعنْـَد  ،َرِب َومِْن ِشْعِر العَ  ،الُقرآِن الَكِرْيمِ 

َغـِة َوالنَُّحـاةِ  تـاِركيَن لـألَِخ الَقـاِرِئ الَقـَراَر فِـي الُحْكـمِ  ،أْهِل اللُّ
(1)

َعَلـى تِْلـَك الَقَواِعـِد  

ِة َتْطبِيِقَها  .(119) :ص .«َوِصحَّ

ُتَها َتَبيََّن ِخالَل ُرُدوِدَنا َعبَقِريَّةُ  :أُقوُل  َكَما َتَبيََّن مِْن ِخاللَِها َعـَدُم  ،َقَواِعِد الَعَربِيَِّة َوُقوَّ

 َتَعاَلى ،َمْعِرَفِة َصاِحِب الِجنَاَيِة بِتِْلَك الَقَواِعدِ 
ِ
 .َوَسَيأتِينَا َمِزيٌد مَِن الَبَياِن بإِذِن اهلل

ُل  اِهُد األَوَّ  :الشَّ

ُل َشيء  َيذُكُره فِي هَذا الَفْصِل ُهوَ   پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ } :َقْوُلُه َتَعاَلى أوَّ

 .(البقرة) { ڈ..پ پ

 { وئ ..ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ   ۆ ۆ.. } :ُثـــمَّ يـــْذُكُر َقْوَلـــُه َتَعـــاَلى
 .(البقرة)

ابَِقَتْيِن انَّ َكلَِمَة » :َوَيُقوُل   ،َمنُْصـوَبٌة فِـي اآليـِة األُوَلـى (البِر  )ُنالِحُظ فِي اآلَيتيِن السَّ

 مرُفوعــٌة 
َ
َحَســَب -فِْعــٌل َمــاض   (لــيَس )َومـِـَن الـــمعُلوِم أنَّ  .فـِـي اآليــِة الثَّانَِيــةِ بينََمــا ِهــي



 بلِيَغٌة َفِصْيَحٌة؟!)القرار فِ  (1)
َ
 ي الُحكم(، َكْم ِهي
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َل  ،َيْعَمُل َعَمَل َكاَن َوَأَخواتَِها-َتصنِْيِفِهم ْسَم األَوَّ
ِ
  (البِر  )فيرَفُع اًل

َ
إًِلَّ  ،َوَينِْصـُب الثَّـانِي

ْق فِي اآليِة األُْوَلى لِذلَِك أوَجَد النَُّحاُة  ،َمنُْصوَبةٌ  -َما َنَرىكَ - (البِر  )َفـ ،أنَّ ذلَِك َلْم َيَتَحقَّ

 :َتخِريَجَة اإِلْعراِب التَّالَِيةَ 

ٌم َمنُْصوٌب بالَفْتَحِة الظَّاِهَرِة َعَلى آخـِرهِ  (ليَس )َخَبُر  :البِرُّ  ـوا)َوُجْمَلـُة  ،ُمَقدَّ  (َأْن ُتولُّ

ُه َرْفعٌ  لـيَس َتـْولَِيُتُكم ُوُجـوَهُكم البِـرَّ ) :يرُ َوالتَّقـدِ  ،(لـيَس )اسُم  ،فِي تأِويِل َمْصَدر  َمَحلُّ

مٌ  ،ونطُلُب مَِن األَِخ الَقاِرِئ أْن ُيالِحَظ تِْلَك الـُمغاَلَطَة الَعِجيَبـةَ  .(ُكلَّهُ   ،فـالبِرُّ خـربٌ ُمَقـدَّ

 (لــيَس )فلـْم َيِجـُدوا َحــالًّ ِسـَوى اعتَِباِرَهــا َخَبـَر  ،(لــيَس )وَجـُدوَها َمنُصـوَبةا بعــَد َخَبـِر 

اُمقَ  ما َوالـُمْضِحُك بْعَد ذلَِك أنَُّهم َخَلُقوا َمَكاناـا لُِجْمَلـة  فِـي اإِلْعـراِب َلـْم َنعِرْفـُه مِـْن  ،دَّ

تِـي َلَهـا َمَحـلٌّ مِـَن اإِلْعـراِب  :لِنَُقْل  :َأوْ  ،قبُل   ،إِنَُّهم لـم َيـذُكُروُه فِـي َحـاًَلِت الُجَمـِل الَّ

 :َأوْ  ،(َكـانَ )َنصـب َخَبـر  :َأوْ  ،َع فِي َمَحلِّ َرْفع َخَبـرفنحُن نعَلُم أنَّ الجمَلَة ُيْمكُِن َأْن َتقَ 

(ليَس )ولكِْن أْن َتكوَن فِي َمَحلِّ َرْفع  اسم  ،(إِنَّ )َرفع َخَبر 
(1)

َ َقِضيٌَّة جِديَدةٌ  
 .َفِهي

َح أحـُدُهم قـائاِلا   َأًَل َتعلـُم أنَّ ُهنَـاَك أكثـَر مِـْن عشـِر َحـاًلت   :َوًَل َنْسَتبِعُد اْن ُيَصـحِّ

تِي تعرُفَها للمبتِدئيَن أمَثالَِك ) ،إِلعراِب الُجَملِ  (َوأنَّ الَحاًلِت الَّ
(2)

. 

َوالَخيـاُل  ،ُاذُكْر ما ِشْئَت مِـْن َحـاًلِت إعـراِب الُجَمـِل َفُهـَو َوهـٌم َوَخيـاٌل  :َفُأِجيُب 

ا الَحِقيَقةُ  ،َوالوهُم َيْسَتوِعُب الَكثيَر الَكثِيرَ  ْرُكوَنـٌة ُمْهَمَلـٌة ًَل َيْقَبُلَهـا َفَلـدينَا َقَواِعـُد مَ  :أمَّ

 
 
 .(120-119) :ص .«َعْقٌل َوًَل َتْسَتنُِد إَِلى أيِّ َأَساس  َمنْطِِقي



 ِعَباَراُت الـُمَهنِْدِس َركِيَكٌة! (1)
َ
 َكْم ِهي

ا َعَربِيًّا؟ (2) ى َكاَلما  َهْل َما بيَن الَقْوَسيِْن ُيَسمَّ
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ِج  :أُقوُل  ـذَّ َولكِـْن ًَل ُيْمكِنُـُه الِفـَراُر مِـَن  ،إنَّ الـمهنِدَس ُيحِسُن التَّالُعَب بُِعُقوِل السُّ

 
ِّ
ُخوِل  ،النَّْقِد الِعْلِمي ُجـِل َفَقْبَل الدُّ ِن هـَذا الرَّ فِي ُصْلِب الــَموُضوِع أودُّ التَّنبيـَه إَِلـى َتَلـوُّ

ــْينِ  ــنُِّعِه الَعِجيَب ــِل  ،َوَتَص ــراِب الُجَم ــاِر إِْع ــي إِْنَك ــالا فِ ــَذا َفْص ــَل ه ــْع َقْب ــْم َيَض ــُه َل فَكأنَّ

ـا إِْعرابِيًّـا عتَِراِض َعَلى الَقْوِل بأنَّ َلَها َمْوقِعا
ِ
ُه َجـاءَ  ،َواًل اآلَن َوُيْظِهـُر اعتَِقـاَدُه بـأنَّ  َولكِنَـّ

ا! َوإَِذا َكـاَن ُيـؤمُِن بوُقـوِع الُجْمَلـِة فِـي َمْوقِـِع الَخَبِرــ َولـيَس َكالُمـُه  الُجْمَلَة َتُكوُن َخَبرا

عتَِراِض َعَلى الَقَواِعدِ 
ِ
ا َعْن ُمعاَرَضة  َعْمَياَء لال ـابِِق -،َصاِدرا  لَِكالمِـِه السَّ

َفإِنَّ هَذا ُمنـاف 

 .َوهِذِه َقاِصَمُة َظْهر  للمهنِدسِ  ،إِْنَكاِر الَقْوِل بالـَمْوقِِع للُجَملِ  فِي

ا َكالُمُه َعْن َوُقوِع  تِي َبْعَدَها مْوقَِع  َوالُجْمَلةِ  (َأنْ )أمَّ ْسمِ )الَّ
ِ
ُل َعَلى النَُّحاِة  (اًل َوالتََّقوُّ

َقْهـٌر َوإِْتـالٌف مِنـُه لِتْلـَك الُجُهـوِد الَجبَّـاَرِة؛ وَ  ،َفُهَو ُظْلٌم َوإِْجَحاٌف فِي َحقِّ الَعَربِيَّةِ  ،فِْيهِ 

لِ )ألنَّ ُكلَّ َواِحد  مِنَّا َسِمَع الَقْوَل  ُتَصـيُِّر الُجْمَلـَة َبْعـَدَها  (أنْ )َوُهَو  ،(بالـَمْصَدِر الـُمَؤوَّ

وا)َفَيُكوُن  ،إَِلى َمْصَدر   َغـِة َفُهـَو َوهَذا َشيٌء َيْعِرُفـ .بَِتْولَِيتُِكم :(بَِأْن ُتولُّ ُه ِصـَغاُر َطَلَبـِة اللُّ

ــةِ  ــي العَربِيَّ
ــٌع فِ ــوُل الـــمهنِدُس  ،َمْهَي ــَف َيُق ــُه َجِديــدٌ  :َوًَل َأْدِري كَي ــُه أراَد  .إِنَّ َن ــُن أَّ َوُيْمكِ

 .َولَيَتُه بيََّن َلنَا ُمَراَدُه! ،بالَجِديِد َشيئاا آَخَر َوَنْحُن ًَل َنْعِرُفهُ 

َغةُ  ا مِْن َحيُث اللُّ ..]فِي  (البِرُّ )َفاَل َيُجوُز َنْصُب  أمَّ بِـَدلِيِل ُدُخـوِل الَبـاِء  ،[َوَلْيَس البِرُّ

ـا (لـيَس )َوالَباُء ًَل َتْدُخُل َعَلى اْسِم  ،[بَأْن َتأُتوا]َعَلى  َوَلـْم يـأِت فِـي  ،فِـي الَعَربِيَّـِة َقْطعا

ا اُس َوَقـاَل  َكَما استَدلَّ  ،َتْدُخُل َعَلى َخَبِرَها :َبْل  ،َكالمِِهم أَبدا  اْلبِـرُّ  َوَلـْيَس » :بِذلَِك النَّحَّ

«ربَ الخَ  يف تدخُل  ماإنَّ  الباءَ  ألنَّ  (الرب ) نصُب  يجوزُ  وًل اْلُبُيوَت  َتْأُتوا بَِأنْ 
(1)

. 



اِس ) (1)  .(1/98إِعراُب الُقرآِن للنَّحَّ
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ا  بُن أبِي َطالِب  أْيضا
ُّ
ي ْفـعُ  إًِلَّ  (ر  اْلبِـ) فِي يجوزُ  َفاَل » :َوَقاَل َمكِّ  فِـي اْلَبـاءِ  لـُدُخولِ  الر 

«اْلَخَبرِ 
(1)

. 

و أُبوَوَقاَل    َعْمـر 
ُّ
انِي  :هُ ُلـوْ قَ  وَ ُهـوَ  ،يانِ الثَّـ ِف رْ الَحـ يفِـ عِ ْفـالرَّ  يفِـ َف اَل ِخـ ًَل وَ » :الـدَّ

َ  [واتُ أْ تَ  نْ أَ بِ  رُّ البِ  َس يْ لَ وَ ]
ِ
«(نْ أَ )ـبِ  يفِ  يتِ الَّ  اءِ البَ  لِ ْج أل

(2)
. 

 
ْ
ا اآلَيُة األُْخَرى َفَقْد َيُجوُز فِـي ْفـُع َوا (البِـر  )أمَّ لنَّْصـُب الرَّ

(3)
لَِعـَدِم َتعيـيِن َأَحـِدِهَما  ،

ْسِم َواآلَخِر بالَخَبرِ 
ِ
َنَّ  ; ُهنَـا «اْلبِـرُّ » َرْفـعِ  فِـي اْخـتاَِلَف  َوًَل » :َكَما َقـاَل الُعكـربِيُّ  ،باًل

ِ
 أل

وا َأنْ  ْلبِرَّ ا َلْيَس ] :َكَذلَِك  َوَلْيَس  ،فِيهِ  اْلَباءِ  بُِدُخولِ  َذلَِك  َوَلِزمَ  «َتْأُتوا بَِأنْ » َلْيَس  َخَبرَ   [ُتَولُّ

ا ُيَعيِّنُهُ  َما بَِأَحِدِهَما َيْقَتِرنْ  َلمْ  إِذْ  ا َأوْ  اْسما «َخَبرا
(4)

. 

ْسـِم فِـي
ِ
ا الَغـَرُض فِـي َتْقـِديِم الَخَبـِر َعَلـى اًل ـوا َأنْ  اْلبِـرَّ  َلـْيَس ] :أمَّ َفإِنَّـُه َكـاَن  ،[ُتَولُّ

 َكَما َذَكَرُه الُعَلَماُء وَ 
 
 .بيَّنُوهُ لَِغَرض  َبَيانِي

َمةُ  َوَقْد َتَكلَّمَ  ُعودِ  أُبو الَعالَّ  فِي  َتْفِسْيِرهِ  فِي السُّ
ِّ
ْفـِع َوالنَّْصـِب )َعِن الَوْجِه الَبَيانِي  (الرَّ

َ  اُب طَ الخِ وَ » :َفَقاَل 
ِ
 نَ يْ ِحـ ةِ َلـالِقبْ  رِ ْمـأَ  يفِـ َض وْ الَخـ وارُ َثـكْ أَ  واانُ َكـ مْ هُ نَّ إِ فَ  ،نِ يْ ابَ تَ الكِ  لِ هْ أل

َلــ ــرِ يْ َخ  يعِ دَّ َيــ ق  ْيــرِ فَ  لُّ ُكــ انَ َكــوَ  ،ةِ َبــعْ الكَ  ىَلــإِ  ْت ُحوِّ ــهِ وَ التَّ  ةَ يَّ  نِ يْ رَ الُقْطــ نَ مـِـ هِ تـِـلَ بْ قِ  ىَلــإِ  جُّ

  (متُ رْ كَ ذَ  امَ  رَّ بِ ال َس يْ لَ ) :مْ هُ لَ  َل يْ قِ فَ ..نِ يْ رَ وْ كُ ذْ مَ ـال
 نَّ أَ  ىلَ عَ  ،نِ يْ تَ هَ الجِ  َك نِ يْ تَ  إلى هِ جُّ وَ التَّ  نَ مِ



ي ) (1)  .(1/123ُمْشكُِل إِْعراِب الُقرآِن لَِمكِّ

انِي )َجامُِع  (2) ْبِع للدَّ  .(2/900الَبَياِن فِي الِقَراَءاِت السَّ

ْفعِ  (3)  .َقَرَأ َحْمَزُة َوَحْفٌص ) اْلبِرَّ ( بِالنَّْصِب َواْلَباُقوَن بِالرَّ

 .(1/157التِّْبَياُن فِي إعراِب الُقرآِن للُعكربِيِّ ) (4)
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 :هِ لِ وْ قَ  يفِ  امَ كَ  اهَ مِ اْس  ىلَ عَ  اما دَّ قَ مُ  (َس يْ لَ ) رُ بَ َخ  (رَّ البِ )

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

 َوَعللنُْهمُ  َعنَّللا النَّللاَس  ِت َجِهْللل إِنْ  َسللِلا

 

َلللللللْيَس    َوَجُهللللللوُل  َعللللللالِم   َسللللللَواءً  َِ

 

 

 

 

 :هِ وقولِ 

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

لللللل    مَّ ُتِللللللل أنْ  يمللللللًاظِ عَ  َس يْ َلللللللأَ   ُمِلمَّ

 

 ُل وَّ َعلللمُ  ِب وْ ُطلللالُخ  اِِللل انَللليْ لَ عَ  َس يْ َللللوَ  

 

 

 

 

 

 

ــأُ  مــاإنَّ وَ  ــ لَّىحَ مُ ـالــ نَ مِــ ُف رَ ْعــأَ  َل وَّ ؤَ مُ ـالــ رَ دَ ْص مَ ـالــ نَّ أَ  َك لـِـذَ  رَ خِّ ــألَ  ؛مِ الالَّ بِ  هُ بِ ُيْشــ هُ نَّ

  أحقُّ  واألعرُف  ،هِ بِ  ُف َص وْ يُ  ًَل وَ  ُف وَص يُ  ًل إنَّه حيُث  من يرَ مِ الضَّ 
ِ
 يفِـ نَّ ألَ وَ  ؛ةِ سـميَّ باًل

 
ِ
 عِ وْ رُ  وْ لَ فَ  ،وًلا طُ  مِ ْس اًل

َ
 .مِ يْ رِ الكَ  مِ ظْ النَّ  اِف رَ طْ أَ  ُب اوُ جَ تَ  اَت فَ لَ  ،ودُ هُ عْ مَ ـال يُب رتِ التَّ  ي

 يـق  رِ فَ  لَّ ُكـ نَّ ألَ  ؛ىنَ عْ مَ ـالـ ِب َسـحَ بِ  ىوَ ْقـأَ  وَ ُهـوَ  اهُ مُ اْسـ هُ نَّـأَ  ىَلـعَ  (رُّ بِـال) عِ ْفـرَ بِ  َئ رِ قُ وَ 

ـوافِ مُ  دُّ الـرَّ  ونَ يكُ  أنْ  ُب جِ يَ فَ  ،اهذَ  الربَّ أنَّ  يعِ دَّ يَ   البِـرِّ  َكـْونِ بِ  ًلَّ إِ  َك ذلِـ اَمـوَ  ،مْ اهُ وَ عْ دَ لِـ اقا

  يفِ  هُ نْ عَ  اُمْخَبرا  ُلهُ عْ َج  هُ نْ عَ  ُح ِص ُيفْ  امَ كَ  اما اْس 
ِ
 نْ َمـ رَّ البِـ نَّ لكِـوَ ] :-- لهِ وْ قَ بِ  اكِ رَ دْ تِ ْس اًل

 بِ  نَ آمَ 
ِ
  بِـرِّ ال الِ لِخَصـ وتفصـيٌل  ،لِ اطِـالبَ  نِ اَل ْطـبُ  بيانِ  بعدَ  قِّ للحَ  يٌق قِ حْ تَ  وَ هُ وَ  [اهلل

ـمِ  ًَل  امَّ

 .اهَ باختالفِ  يختلُف  وما ،عِ رائِ الشَّ  باختالِف  ُف ختلِ يَ 

 آمـنَ  َمـنْ  بِـرُّ  هِ لِ يْ ِصـحْ تَ  يفِ  وُيَجدَّ  نهِ أْ َش بِ  ُيهَتمَّ  أنْ  ِحقُّ يَ  يذِ الَّ  دَ وْ المعهُ  البِرَّ  ولكنَّ  :أْي 

«اكِ رَ ْش اإلِ  ةِ بَ ائِ َش  نْ مِ  ايئا رِ بَ  اإيمانا  هُ دَ ْح وَ  باهلل
(1)

. 

ْسـمِ  َعَلـى اْلَخَبـرِ  َتْقـِديمُ  اْلَعـَرِب  َكـاَلمِ  فِـي َوَيْكُثـرُ » :ابُن َعاُشـور   َوَقاَل 
ِ
 َبـاِب  فِـي اًل



لِيِْم إَِلى َمَزاَيا الكَِتاِب ا (1) ا فِي ُروِح 1/157لَكِرْيِم )إِْرَشاُد الَعْقِل السَّ ُّ أيضا
(، َونََقَلُه اآلُلوِسي

 .(1/442الـَمَعانِي )
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  َأَحدُ  َكانَ  إَِذا َوَأَخَواتَِها (َكانَ )
ْ
باا اْلَباِب  َهَذا َمْعُموَلي ةِ ـْالـ (َأن) مِنْ  ُمَركَّ  ،َوفِْعلَِهـا َمْصَدِريَّ

 اْسـمِ  َوَشـْأنُ  ،َينِْصـَبهُ  َوَأنْ  َيْرَفَعـهُ  َأنْ  َبـْينَ  ،اآْلَخـرِ  َمْعُمولِ ـاْلـ فِـي بِاْلِخَيـارِ  ُمَتَكلِّمُ ـالْ  َكانَ 

 .بِهِ  ُمْبَتَدأا  بَِكْونِهِ  اْلَجِديرَ  ُهوَ  َيُكونَ  َأنْ  (َلْيَس )

ــَراَءةِ  َفَوْجــهُ  ــرَّ  َأنَّ  :(اْلبِــر  ) َرْفــعِ  قِ َْهــلِ  َمْعــُروٌف  َمْشــُهورٌ  َأْمــرٌ  اْلبِ
ِ
 ٌب َمْرُغــو اأْلَْدَيــانِ  أل

 .اْلَخَبرِ  إَِلى اأْلَْسَماعُ  َأْصَغِت  النَّْفِي  َحاَلةِ  فِي ُمْبَتَدأا  ُجِعَل  َفإَِذا لِْلَجِميعِ 

ا ـْغُل  ُهوَ  اْلِقْبَلةِ  اْستِْقَبالِ  َأْمرَ  َفأِلَنَّ  :النَّْصِب  قَِراَءةِ  َتْوِجيهُ  َوَأمَّ ـاِغُل  الشُّ  َفـإَِذا ،َلُهـمْ  الشَّ

امِعُ  َب َتَرقَّ  َقْبَلهُ  َخَبُرهُ  ُذكِرَ  رَ  َسِمَعهُ  َفإَِذا ُمْبَتَدأَ ـْال السَّ «ِعْلِمهِ  فِي َتَقرَّ
(1)

. 

اِهُد الثَّانِا  :الشَّ

 { ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } :َقــاَل َتَعــاَلى
 .(البقرة)

؛ َمْرُفوَعٌة َوُيْفَتَرُض فِْيَها َأْن َتُكوَن َمنْ  (أمَواٌت )ُنالِحُظ أنَّ َكلَِمَة » :َقاَل أوزونُ  ُصـوَبةا

َ بِِصـيَغِة الــُمْفَرِد؛ ألنَّـُه  ،(َتُقوُلوا)ألنََّها َمفُعوٌل بِِه للِفْعِل 
 --َكَمـا ُيْفَتـَرُض أْن تـأتِي

 ] :َيُقوُل 
ِ
 .(121-120) :ص .«(ِصيَغة الـُمْفَردِ ) [لِـَمْن ُيْقَتُل فِي َسبِْيِل اهلل

َها الَقاِرُئ الَكِريُم َهْب أنَّ ِعْلَم ال :أُقوُل  َوَلْسـَت َتعـِرُف فِـي  ،نَّْحِو َليَس َلـُه وُجـودٌ أيُّ

ــْر فـِـي َكــالِم الـــمهنِدِس هــَذا ،الَعَربِيَّــِة َشــيئاا اســُمُه ِعْلــُم النَّْحــوِ  َكَمــا » :َوَبْعــَد ذلـِـَك َتَفكَّ

َ بِِصيَغِة الـُمْفَرِد؛ ألنَُّه 
 ] :َيُقوُل  --ُيْفَتَرُض أْن تأتِي

ِ
ِصيَغة ) [لِـَمْن ُيْقَتُل فِي َسبِْيِل اهلل

ا فِي الُقرآِن الَكِريِم َوَطْعناا فِْيِه؟ أليَس هَذا الكـالُم  ،«(الـُمْفَردِ  أليَس هَذا الَكالُم َتشكِيكا



 .(2/129التَّحِريُر َوالتَّنويُر ) (1)
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مَِن الَعَرِب فِي كِتاَباتِِهم؟ َوالنََّصاَرى َوالَمالِحَدةُ  ،ُهَو َما َبثَُّه َكثِيٌر مَِن الـُمسـَْشِرقينَ 
(1)

. 



ُرنِي (1) ِذيَن َيْعتَِقُدوَن وجوَد األَْخَطاِء فِي الُقرآِن الَكريِم، َوهَذا ُيَذكِّ  َعِجيٌب َأمُر هؤًلِء الـَمَساكِيِن الَّ

ا ُلَغِويًّا،  بَكالم  َجِميل    اعتَِراضا
 ُقرآنِيَّة 

ا اعَتَرَض َعَلى آَية  اَونِديِّ َلـمَّ دِّ َعَلى ابِن الرَّ ِّ فِي الرَّ
بِن األَْعَرابِي

ِ
ًل

 1/23َذَكَرُه ابُن َعاُشور  فِي َتفِسيِرِه )
ِ
ْلَحاِد( َقاَل ًل اَوْنِديِّ )َوَكاَن ُيَزنُّ بِاإْلِ ْبِن ( َفَقاَل: ُرِوَي َأنَّ اْبَن الرَّ

 :
ِّ
: ًَل َباَس ًَل َباَس، َوإَِذا َأْنَجى اهلُل « َأَتُقوُل اْلَعَرُب: لَِباُس التَّْقَوى؟»اأْلَْعَرابِي

ِّ
َفَقاَل اْبُن اأْلَْعَرابِي

ٌد َنبِيًّا، َأفَ  اَوْنِديِّ ُتنْكُِر َأْن َيُكوَن ُمَحمَّ اَس، َهْبَك َيا ابن الرَّ ى َذلَِك الرَّ ُتنْكُِر َأْن َيُكوَن النَّاَس، َفاَل َنجَّ

ا َعَربِيًّا؟  .«َفِصيحا

 َكالٌم َبِديٌع فِي هَذا الَجانِِب 
ِّ
اكِي كَّ ا َلْيَس -وللسَّ  َولكِنَّ الَمَكاَن أيضا

ةِ والَقْسَوةِ دَّ َمَع َما فِيِْه َبْعُض الشِّ

ْستَِقاَمِة فِي الَكاَلِم؛ إَذا َتَرْوَن َأَضلَّ الَخْلِق َعِن (: »585َقاَل فِي: )مِْفَتاح الُعُلوم( )ص: -هبَيِّن  
ِ
اًل

ْختاَِللِِه َفَيَتَداَرَكُه، ُثمَّ 
ِ
ةا بَْعَد ُأْخَرى، ًَل ُيْعِدُم أْن َيَتنَبََّه ًل َفَق َأْن ُيَعاِوَد َكاَلَمُه َمرَّ ُلوا إًِلَّ اتَّ ًَل َتَرْوَن َأْن ُتنَزِّ

 
ِّ
اَل -َأَقلَّ تاَِلَوِة النَّبِي الُة َوالسَّ ا َوِعْشِريَن َسنَةا َمنِْزَلَة ُمَعاَوَدةِ َجُهول  لَِكاَلمِِه،  -مُ َعَلْيِه الصَّ للُقرآِن َنيِّفا

 َفُتْمِسُكوا َعْن َهَذَيانُِكْم، ثمَّ إِْذ َمَسَخُكُم الَجْهُل 
هَذا َفَتنْظُِموا الُقرآَن فِي ِسْلِك َكاَلم  ُمَتَداَرِك الَخَطأِ

، َوَمَلَك الَعَمى َبَصائَِرُكْم َوَأْبَصاَرُكم َعَلى َما َنَرىالـَمْسَخ، َوَبْرَقَع ُعُيْوَنُكْم َعَلى   .هَذا الَحدِّ

َرَجِة فِي الَفَصاَحِة َوال ُروا إِْن َكاَن َناِزَل الدَّ ُروا إِْن َلْم َيُكْن َنبِيًّا، َوَقدِّ ُروا َما ِشْئُتم: َقدِّ َباَلَغِة، َفَقدِّ

ُروا إْن َلْم َيُكْن َيَتَكلَُّم إًِلَّ  َى ُعمُرُه َعَلى َخَطأ  َوَقدِّ ُروا َأنَُّه َما َكاَن َلُه مَِن التَّْميِْيِز َما َلْو ُزجِّ ًَل - َأْخَطَأ، َوَقدِّ

َوَقْد َخَتْمنَا الَكاَلَم َمَعُكْم - فِي هِذِه الَواِحَدةِ  َلـَما َتنَبََّه لَِذلَِك الَخَطأِ، َولكِْن ُقوُلوا-َيْشَتبُِه َعَلْيُكم َأْنُتمْ 

ةا َمِدْيَدةا َبيَْن : َأَو َقْد َبَلْغُتْم مَِن الَعَمى إَِلى - َفائَِدةَ إْذ ًَل  َحْيُث َلْم َتْقِدُروا َأْن َيَتَبيََّن َلُكْم: إِْن َعاَش ُمدَّ

 َفيُ ، فِي َزَمان  َأْهُلُه َمْن َسَبَق ِذْكُرُهْم، َأْولَِياء  َوَأْعَداء  
ٌّ
ْرُتُموُه َلْم َيُكْن َلُه َولِي نَبُِّه فِْعَل األَْولَِياِء، إِْبَقاءا َفَقدَّ

ا مِنُْه فِْعَل األَ  ، َوًَل َعُدوٌّ َفيَنُصُّ َعَليِْه مِْن َجانِِب الـَمْغَمِز َوْضعا
ْعَداِء، َعَلْيِه َأْن ُينَْسَب إَِلى َنِقْيَصة 

؟  َفَيَتَداَرَكُه مِْن َبْعِدِه بَِتْغيِْير 

ِذي َيَسُع حِ  ْكَمَتُه َأْن َيْخُلَق فِي ُصَوِر األََناِسي َبَهائَِم، َأْمَثاَل الطَّامِِعْيَن أْن َيْطَعنُوا فِي ُسْبَحاَن الَحكِْيِم الَّ

ْلَت هُؤًَلِء، َوَجْدَت َأْكَثَرُهم ًَل فِي الِعْيِر َوًَل  ِذي ُيْقَضي مِنُْه الَعَجُب َأنََّك إَِذا َتَأمَّ  فِي الُقرآِن، ُثمَّ الَّ

ْشتَِقاِق؟ َأْيَن النَِّفْيِر، َوًَل َيْعرِ 
ِ
، َأْيَن ُهْم َعْن َتْصِحْيِح َنْقِل اللَُّغِة؟ َأْيَن ُهْم َعْن ِعْلِم اًل ُفوَن َقبِْيالا مِْن َدبِْير 

لَِكالمِِه َبِقيٌَّة، ثمَّ َيذُكُر ُشُبَهاتِِهم  .«..ُهْم َعْن ِعْلِم التَّْصِرْيِف؟ َأْيَن ُهْم َعْن ِعْلِم النَّْحِو؟ َأْيَن ُهمْ 

ا َوأحسَن إَلْيهِ وَ   .ُيَفنُِّدَها، َجَزاُه اهلُل َخيرا
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َوُتـدِرُك أنَّ ُمشـكَِلَتُه  ،ِدَس َيْسَعى لَِصالِِح َمْن؟ َوَينَْتِقُد َمـاَذا؟َوبِهَذا َتعِرُف أنَّ الـمهن

ا :بَْل  ،ليَسْت َمَع النَّْحِو َوًَل اللَُّغةِ  َ ُمْشكَِلٌة َمَع اإِلْسالِم َوالُقرآِن أيضا
 .َيْعَلمْ  إِْن َعلَِم أَْو َلمْ  ،ِهي

اَدِة النَُّحاِة لِذلَِك َوفِيَما َيلِي إِحَدى َتخِريَجاِت ا» :ُثمَّ َيُقوُل  َعْن كَِتاِب -لسَّ
(1)

إِْمـالء ) 

حمن  :-للُعكَبِريِّ  (َما َمنَّ بِِه الرَّ

 ،(َمـنْ ) َلْفـظِ  َعَلـى (ُيْقَتـُل ) َوَأْفـَردَ  ،(َمـنْ ) َمْعنَـى َعَلى ُجِمعَ  :(َأْمَواٌت ) :َتَعاَلى َقْوُلهُ 

ا َكــانَ  َميِّــٌت  َجــاءَ  َوَلــوْ   ُهــمْ  :َأْي  ;َمْحــُذوف ُمْبَتــَدأ   َخَبــرُ  َأنَّــهُ  ىَعَلــ َمْرُفــوعٌ  َوُهــوَ  .َفِصــيحا

 .َأْمَواٌت 

  َسـبِيلِ  فِـي ُيْقَتـُل  لَِمـنْ »وَ  .َأْحَيـاءٌ  ُهـمْ  :ُقوُلوا َبْل  :َأْي  :(َأْحَياءٌ  َبْل )
ِ
 فِـي :«َأْمـَواٌت  اهلل

َنَّهُ  ;َتُقوُلوا َوًَل  :بَِقْولِهِ  َنْصب   َمْوِضعِ 
ِ
  أل

ٌّ
 .ُهنَا اْلِحَكاَيةِ  يفِ  َتْدُخُل  ًَل  (َبْل )وَ  ،َمْحكِي

بَِحَيـاتِِهمْ  َتْشـُعُرونَ  ًَل  :َتْقـِديُرهُ  ،َمْحـُذوٌف  ُهنَـا الــَمْفُعوُل  :(َتْشُعُرونَ  ًَل  َوَلكِنْ )
(2)

. 

 .انتَهى

ابِِ  للُعكَبرِيِّ َما َيِلا  :َوَنسَتنْتُِ  ِمَن اللَمْقَطِ  السَّ

سـتِخَدامِ  -1
ِ
َمـَع الــُمْفَرِد  (َأمـَوات)ِصـيَغِة الَجْمـِع  اْستِنَْكاٌر غيُر ُمباِشـر  ُوُمـَبطٌَّن ًل

ليُل َقوُلهُ  ،(لَِمْن ُيْقَتل) ا ،َلو جاَء َميِّتاـا :َوالدَّ َلـو قـاَل أَحـُدَنا  :ونحـُن نقـوُل  ،َكـاَن َفِصـيحا

 .ذلَِك َلَما َسلَِم مِْن لَِساِن َوَقَلِم الُعكَبِريِّ َوَأمَثالِهِ 



اِر. (1)  )َرَكاَكُة الِعَباَرِة َضْيٌف َدائٌِم(! َكاَد َأْن َيُكوَن َصاِحَب الدَّ

َتْيِن ُأْخَرَيَتْينِ  (2) ُد عنَدُه َمرَّ  .ِعنَْد أوزوَن: )َحَياتَِها(، ًَل أدِري َكيَف َحَصَل هَذا، َوَقْد َيَتَجدَّ
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ِميُر  -2 َ الضَّ
 َوهميَّة  َوِهي

 إَِضافِيَّة 
ْفِع فِي َكلَِمِة  ،(ُهمْ )استِْخَداُم َكلَِمة  َر َحَرَكَة الرَّ لُِيَبرِّ

ا َعْن  (أمَوات)  (َوُهـم أمـَوات)ًَل ُتَعـاِدُل  (َأْمـَوات) :ونحُن َنُقوُل  .(ُهم أمَوات)ِعَوضا

ا ا َعْن  (ُهم أمَواٌت إنَّ ) :لِماَذا ًَل َيُكوُن َتقِديُر الَكالمِ  ،أَبدا ؟ ُثـمَّ  (ُهـم أمـَوات)ِعَوضا َمـَثالا

 
ُّ
ِميُر الـَوهِمي َأنـَت ) :ألـيَس األَْجـَدُر َأْن َنُقـوَل  (َمـْن ُيْقَتـل)َعـْن  (ُهـمْ )َكيَف َينُوُب الضَّ

ِميُر َمَع ِصيَغِة الـُمفَرِد؟ (أموات  .لَِينَسِجَم الضَّ

 إَِضـ -3
 
 فِـي َقـْوِل َتْكَراُر استِْخَداِم َضِمير  َوهمـي

 
ـا عـْن  (َبـل ُهـم أحيـاء)افِي عَوضا

َبـْل ُقوُلـوا ُهـم )ُتعـاِدُل ِعنْـَدُه  (َبـْل أحيـاء)وهَكَذا َفـإِنَّ  (ُقوُلوا)َوإَِضاَفُة الِفْعِل  (أحياء)

 .(َتْشُعُرونَ )َبْعَد  (بَِحَياتَِها)َكذلَِك إَِضاَفُة َكلَِمِة  ،(أحياء

َث نَْسـى َمَعـُه نُحاُتنَـا األََفاِضـُل أنَّ ويبُدو أنَّ الُعكـربيَّ َينَْسـى َويَ  ــُمتََحدِّ  -- ُهـَو اهللُ ال

ــْن  َتألِْيِفــهِ وأنَّ الكِتــاَب مِ
(1)

ــاِب  ،َجــلَّ َوَعــال ، ــاِت الكِت ــَراُدَف فِــي َكلَِم ــُه ًل َت َوأنَّ ) ،َوأنَّ

 الوُجــوُد ذاُتــهُ 
َ
 ِهــي

ِ
(َكلَِمــاِت اهلل

(2)
ا َوهميًّــا وعنــَدَما ُيِضــيُف العكــربيُّ َوأمَثاُلــُه  ، َضــِميرا

َماِن َوَمْن َلْم َيُقْل ذلَِك  (ُهْم أحياء)فإنَُّه يأمُر النَّاَس بأْن َيُقوُلوا  (َهم ،ُقوُلوا) َعَلى َمرِّ الزَّ

 
ِ
 .--َفُهَو ُمخالٌِف لَِتَعالِيِم اهلل

تِي َتَخيََّلَها الُعْكَبِريُّ إَِلى اآلَيِة ال ابَِقةِ وسنَُقوُم بإَِضاَفِة الَكلَِماِت الَّ َونرتُُك  ،َكِريَمِة السَّ

ِة َمـا ذَهـب إليـِه الُعكَبـِريُّ َمـَع اإِلَشـاَرِة إَلـى أنَّ نِْسـَبَة إَِضـاَفِة  للَقاِرِئ الُحكَم َعَلى ِصحَّ

 
َ
 :أْي  (َخْمَسٌة َوعشـُروَن بالــِمَئةِ ) (25%)الَكلَِماِت لُِمجَمِل َكلَِماِت اآلَيِة الَكِريَمِة ِهي

تِي ُتْصبُِح َكَما َيلِيأَضاَف َكلَِمات   ًَل َتُقوُلـوا  :َعَدُدَها ُرْبُع َعَدِد َكلَِماِت اآلَيِة الَكِريَمِة الَّ



، َيِصُل منُه إَِلى الَقْوِل بَِخْلِق الُقرآنِ أَ  (1)  .رُجو َأْن ًَل ُيِريَد بالتَّألِيِف باطاِلا

 .َلْيَتُه أَباَن ُمَراَدُه مِن هَذا الَكالمِ  (2)
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 ُهْم أمَواٌت 
ِ
 .. بَِحَياتَِهاَولكِْن ًل َتشُعُروَن  ،َبْل ُقوُلوا ُهْم أحياءٌ  ،لِـَمْن ُيْقَتُل فِي َسبِيِل اهلل

 .(121-119) :ص

َرةِ إِنَّنِي َقْبـَل أْن أتكَ  :أُقوُل  ـَم َعَلـى اسـتِنَْتاَجاِت أوزوَن َوأَقاِويلِـِه الــُمَزوَّ َوأَفاِعْيلِـِه  ،لَّ

مِْن َأْلَفاِ  الُعُمـوِم َوُتْسـَتْخَدُم  (َمنْ )بِودِّي َأْن ُأَبيَِّن أنَّ  ،َوَتلِفيَقاتِِه الـُمَبْلَوَرةِ  ،الـُمَدْهَوَرةِ 

ْفُظ َفإِنََّها ُمْفَرَدٌة َوَلـْيَس  ،َمْعنَىلِلَجْمِع َكَما ُتْسَتْخَدُم للَفْرِد مِْن حيُث الـ ا مِْن حيُث اللَّ أمَّ

عتَِباَراِن ِعنَْد الَكاَلمِ  ،فِْيَها َما َيُدلُّ َعَلى الَجْمعِ 
ِ
ِميِر إَِلْيَها اًل إِْذ  ،َفلِذلَِك َجاَز فِي َعْودِ الضَّ

َوهَذا َيْعِرُفُه  ،َأْن ُتَعامَِلَها ُمَعاَمَلَة الَجْمعِ  ُيمكِنَُك َأْن ُتَعامَِلَها ُمَعاَمَلَة الـُمْفَرِد َكَما ُيْمكِنَُك 

َغِة الَعَربِيَّةِ   باللُّ
 .لَِكْثَرِة النُُّصوِص الَواِرَدِة فِْيَها ،َمْن َلُه َأْدَنى َمْعِرَفة 

رٌ  َفُهنَـاَك  ،َوَكَذا َلْيَسْت هِذِه اآلَيَة الَوِحيَدَة فِي ذلَِك بحيُث ًَل َيُكوُن َلَهـا مَِثـاٌل ُمَتَكـرَّ

   ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې } :َكَما َقاَل َتَعـاَلى ،آَياٌت ُأْخَرى َعَلى الـِمنَْواِل َنْفِسهِ 

 { ىئ ىئ  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ  ۇئۇئ وئ وئ
 .(البقرة)

ْسِم باعتَِباِر إِْفَراِد َلفِظ 
ِ
َوالَجْمَع للَخَبِر باِعتِباِر  ،(َمنْ )َفِفي هِذِه اآلَيِة َنِجُد اإِلْفَراَد لال

َمْخَشِريُّ  ،(َمنْ )َمْعنَى   توحيـدِ  علـى (هـوداا  انَ َكـ) :َل ْيـقِ  كيـَف  :قلَت  إنْ فَ » :َكَما َقاَل الزَّ

 
ِ
  َل مِ ُح  :ُت لْ قُ  ؟رِ بَ الخَ  عِ مْ َج وَ  مِ ْس اًل

ِ
«اهُ نَ عْ مَ  ىلَ عَ  رُ بَ الخَ وَ  «نْ مَ » ظِ فْ لَ  ىلَ عَ  مُ ْس اًل

(1)
. 

 ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ} :َوفِي َقْولِِه َتَعاَلى

 {ائ ى ى ې ېې ې   ۉ ۉ ۅ ۅ
بالَجْمِع  (َخالِِدْينَ ) :َوَقاَل  ،(َمنْ )باإِلْفراِد َعَلى َلْفِظ  (ُيْدِخْلهُ ) :َنَرى أنَُّه َقاَل  .(النساء)



اُف ) (1) اِس )1/177الَكشَّ ا: )إِْعَراَب الُقرآِن( للنَّحَّ  .(1/74(، َوانُظْر أيضا
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ا .(َمنْ )َعَلى َمْعنَى   .َواآلَياُت فِي هَذا البَاِب َكثِيَرٌة ِجدًّ

 ،َأْشـَباُهُه َكَأْسـَماِء الُجُمـوعِ وَ  ،َوًَل َأُظنُّ هَذا َوَأْشـَباَهُه َيْخَفـى َعَلـى َداِرِسـي الَعَربِيَّـةِ 

ْكِب )َفَمَثالا َكلَِمُة  عتَِباُر بَلْفظِِه الـُمْفَردِ  ،(الرَّ
ِ
الِّ َعَلى الَجْمـعِ  :َأوْ  ،ُيْمكِنَُك اًل  ،بَِمْعنَاُه الدَّ

ْكِب ُكلِّهِ ) ،َكَقْولَِك  ْكِب ُكلِِّهمْ ) :َأوْ  ،(َمَرْرُت بالرَّ  .(َمَرْرُت بالرَّ

أنُ  تِـي َسـَبَقْت  َوكَذا الشَّ فِـي التَّـذكِيِر َوالتَّأنيـِث فِـي َبْعـِض الَكلَِمـاِت الــَمجُموَعِة الَّ

ا  ،بُِكلِّ  يِر َنَظـرا
ـِميَر بالتَّـذكِ َفُهَو ُيقاِرُب هَذا الُحْكَم حيُث بإِمَكانِـَك َأْن َتْرِجـَع إِليَهـا الضَّ

ا  :َأوْ  ،َوُهَو ُمَضاٌف  ،(ُكلِّ )إَلى َلْفِظ  ُكلُّ هِذِه ) :َكَقْولَِك  ،إَِلى الُمَضاِف إَلْيهِ بِالَجْمِع َنَظرا

 .(ُكلُّ هِذِه األُموِر بيَّنَّاَها)وَ  ،(األُُموِر َبيَّنَّاهُ 

ف   :َأوْ  ،َومِْثُل هـِذِه األُُمـوِر َأْبـَيُن مِـْن َأْن َيْحَتـاَج إَِلـى بَيـاِن ُمبِـْين   َواهلُل  ،َتْعِريـِف ُمَعـرِّ

 .الـُمْسَتَعانُ 

ا بالنِّْسبَ   :ِ  َإَلى اْستِنَْتاَجاتِِ  الثَّ َثِ  َعَلى َك ِم اإِلَماِم أبِا الَبَقاءِ أمَّ

ُل  األَوَّ َهاِم اإِلَماِم بأنَُّه َأْنَكَر استِْخَداَم  :َِ َونِْسَبِة الَقْوِل  ،(األَمَواِت )فِي  (الَجْمعِ )فِي اتِّ

َفْهِم أوزوَن َعْن َحِقيَقـِة الـنَّصِّ َوإًِلَّ فاإِلَمـاُم  َفُهَو ُبْعدُ  ،إَِليِه بأنَُّه َماَل إَِلى َفَصاَحِة اإِلْفَرادِ 

؛ ألنَّ َكالَمُه مِْن باِب الَبَياِن َواإِلْيَضاِح   ،َلْم َيْقِصْد أنَّ اإِلْفَراَد َفِصْيٌح َوالَجْمَع َغيُر َفِصْيح 

ى َيـْذَهَب أوزوُن إَِلـى َحتَّـ ،وليَس مِْن باِب الـُمَقاَرَنِة َوالـُمَفاَضَلِة بيَن اإِلْفـراِد َوالَجْمـعِ 

َغاَيـُة َكـالِم اإِلَمـاِم أنَّ اإِلْفـَراَد  :َبـْل  ،هَذا الـَمْذَهِب الَبِعيِد َوُيْبِعَد النُّْجَعَة إَِلى هَذا الَحـدِّ 

ا ا َفِصْيٌح َكَما َكاَن الَجْمُع َفِصْيحا  .َوكاِلُهَما ُمْسَتْخَدَماِن فِي الَعَربِيَّةِ  ،أيضا

ُه بِـهِ َوإًِلَّ َفَكْيَف  ُم ُمْسلٌِم بِِمْثِل هَذا َوَيَتَفوَّ ـْخُص ُعـِرَف  ،َيَتَكلَّ َوًَل سـيََّما إَِذا َكـاَن الشَّ

 َتَعاَلى َوِخْدَمُتُه َوَصْرُف ُجلِّ ُعمِرِه فِي ِخْدَمتِِه؟ َوإَِذا كاَن هَذا ُمـَراَد 
ِ
عنُه حبُّ كِتاِب اهلل
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ا َوَلْم َيْقَبُلوا مِنْـُه هـَذا الَكـالمَ الُعْكَبِريِّ َلْم َيْسُكْت عنُه الُعَلَماُء َقطْ  َولكِـنَّ الــمهنِدَس  ،عا

ا ًَل َيْقَبُلُه َنصُّ َكالِم اإِلَماِم بَِحال  َوُيَحاكُمنَا عليهِ   .اْسَتنَْتَج مِْن َكالمِِه استِنْتاَجًا َبِعيدا

ـا َوُهـَو َضـِمْيرُ  :َوالثَّانِا َكـالٌم َغِريـٌب مِـَن  َفُهـوَ  ،(ُهـمْ )فِي كْوِن اإِلَمـاِم َأَضـاَف َوهما

ـِة ُلَغـة   َتُكـوُن بَِحاَجـة  إَِلـى هـَذا  ،الـُمَهنِْدِس؛ ألنََّك َلْو ُقْمـَت بَِتْرَجَمـِة هـِذِه اآلَيـِة إَِلـى أيَّ

َر َفاَل ُبدَّ َوَأْن َتَتَصـوَّ  ،(ًَل َتُقْل َميُِّتون) :َفَمَثالا َلْو ُقْلَت  ،التَّقِديِر؛ ألنَّ الـَمْعنَى َيْحَتاُج إِليهِ 

؛ ألنَّ الَكـالَم ًَل َيِصـحُّ (ُهـْم َميِّتـونَ ) :أْي  ،(ُهـمْ )فِي هـِذِه الُجْمَلـِة َضـِميَر  (َميُِّتونَ )َمَع 

 .بَِغْيِرهِ 

ا بالنِّْسَبِة إَلى َقْولِهِ  ا (أمَوات َوُهم) ُتَعاِدُل  ًَل  (َأْمَوات) :َنُقوُل  ونحنُ ) :أمَّ  لِمـاَذا ،أَبدا

ا (أمَواٌت  إنَُّهم) :الَكالمِ  َتقِديرُ  َيُكونُ  ًَل  ؟ (أمَوات ُهم) َعنْ  ِعَوضا  َينُـوُب  َكيـَف  ُثمَّ  َمَثالا

ِميرُ    الضَّ
ُّ
 لَِينَسِجمَ  (اٌت وَ مْ أَ  َأنَت ) :َنُقوَل  َأنْ  األَْجَدرُ  أليَس  (ُيْقَتل َمنْ ) َعنْ  (ُهمْ ) الَوهِمي

ِميرُ   .(الـُمفَرِد؟ ِصيَغةِ  َمعَ  الضَّ

َولـم َيُقـْل بِـِه اإِلمـاُم؛ ألنَّ  ،(َوُهْم أمَواٌت ) :ُتَعاِدُل  (أمواٌت )نَّ إِنَّنَا َلْم َنُقْل بأ :َفأُقوُل 

 َتَعاَلى ًَل ُيَساِوْيِه َشيءٌ 
ِ
 ،َوًَل إِْظَهـاُر َمـا َأْضـَمَرهُ  ،َوًَل ُيْمكُِن إِْضَماُر َما َأْظَهـَرهُ  ،َكالَم اهلل

َر اآلَيَة َوَأْوَضَحَها وَ  ا َكَبـاقِي َكـاَلِم َفُكلُّ َما َفَعَلُه اإِلَماُم َفسَّ ا َوَتْقـِديرا بـيََّن أنَّ فِْيَهـا إِْضـَمارا

 .الَعَرِب 

ِذي َجاَء بِِه أوزوُن َفُهَو َتقِديٌر ُيْضِحُك الثَّْكَلى مِْن َسَماَجتِِه؛ ألنَُّه ليَس  ا التَّقِديُر الَّ أمَّ

ٌّ َيْســَتْخِدُم هــَذا إًِلَّ إَِذا َكــاَن مــَن الِجنِســيَّاِت ا
ألُخــَرى َوُهــَو َحــِديُث الَعْهــِد ُهنَــاَك َعَربـِـي

َأْنـَت ) :َوإًِلَّ َكيَف َيكوُن التَّقِديُر فِـي مِْثـِل هـَذا الكـالمِ  ،بالَعَربيَِّة َوًل ُيَميُِّز بيَن أَسالِْيبَِها

 َلَعِجيـٌب مِْثـُل هـَذا الَكـالمِ (َأْمَواٌت 
ِ
َوكـَذلَِك  ،َجْمـعٌ  (َأْمـَوات)وَ  ،ُمْفـَردٌ  (َأْنـَت ) ،! َواهلل
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َر َضِميُر الـُمخاَطبِْينَ َمْغزَ  َفاهلُل َتَعاَلى  ،ى اآلَيِة َعِن الَغائِبِْيَن َوليَس الـَمَخاَطبيَن َحتَّى ُيَقدَّ

 ُهْم َأمَواٌت  :َقاَل للُمؤمِنينَ 
ِ
 .ًَل َتُقوُلوا لَِمْن ُيْقَتُل فِي َسبيِل اهلل

ختَِراِع ال
ِ
َل الـمهنِدُس إَِلى هَذا اًل ـِذي  ،َبِديعِ َوًَل أدِري َكيَف َتَوصَّ َوالَقْوِل الـَمنِْيِع الَّ

 َرقَّى بِكَِتابِه إَِلى األَْسفِل!

ْمنَـا عنـُه  ،فِي َكْوِن اإِلَماِم َيَتَساَوى ِعنْـَدُه َنـصُّ اآلَيـِة َوتأِويُلـهُ  :َوالثَّالُِك  َفهـَذا َمـا َتَكلَّ

ـاِت  َوُهَو مِـنْ  َمـا فِـي األَْمـِر ُهـَو َتْفِسـيٌر َوبَيـاٌن  َفُكـلُّ  ،َوَلـْم َيُقـْل بِـِه اإِلَمـام ،الَكـاَلمِ  ُمَرمَّ

 َتَعاَلى
ِ
َياَدِة َعَلْيهِ  ،َوَكْشٌف َوإِْيَضاٌح لَِكالِم اهلل  .َوَلْيَس مِْن َباِب َتْحِريِف النَّصِّ َوالزِّ

َتْحِريِف َوإَِذا َتَبيََّن هَذا َعلِْمَت أنَّ الـمهنِدَس َجائٌِر َظالٌِم َوُيِريُد َأْن َيْفَتَح باَب الَقْوِل بِ 

 َتَعاَلى
ِ
ُر َتْفِسيَر آَياتَِها بَِبَياِن َما فِيَها  ،َكالِم اهلل َياَدِة؛ ألنَُّه ُيَصوِّ َوالتَّشكِيِك فِْيِه بالنَّْقِص َوالزِّ

  ،مَِن اإِلْضَماِر َوالَحْذِف 
ِّ
وهـَذا َمـْرُدوٌد عليـِه َوًَل ُيْقَبـُل منْـُه  ،ِزَياَدةا َعَلى النَّصِّ األَْصلِي

ا  .َواهلُل الـُمْسَتَعانُ  ،؛ ألنَُّه ُجْرٌم َوِجنَاَيٌة َوَتْضلِيٌل َوعَماَيةٌ أَبدا

اِهُد الثَّالُِك   :الشَّ

 ڎ ڎ ڌڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ } :قاَل َتَعاَلى

 ڳ  گ گ گ گ ک ک ک ڑک  ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .(ةالبقر) { ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ

 :ُهوَ  (َيْضِرُب )أنَّ إعراَب الَكلَِماِت بعَد الِفْعِل  سنِجدُ » :َقاَل أوزوُن عْن هِذِه اآليةِ 

 .َمفُعوٌل بِِه منُصوٌب َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الظَّاِهَرُة َعَلى آِخِرهِ  :َمَثالا 

ْرِب َعَلى  :َوُهنَا َنْسأُل  ا (َمَثالا )َهْل َوَقَع فِْعُل الضَّ  .َولِـَماذا ًَل َتُكوُن َتمييزا
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 .-َحْرٌف َزائٌِد ُيْمكِنَُك َحْذُفهُ  :ًَلِحْظ ذلَِك اإِلْعَراَب -دٌ حرٌف َزائِ  :َما

 .َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الظَّاِهَرُة َعَلى آِخِرهِ  ،َمنُصوٌب مِْثُلهُ  (َمَثالا )َبَدٌل مِْن  :َبُعوَض   

ابِِق - َوُهنَا َنَرى أنَّ اآلَيَة الَكِريَمَة ُتْصبُِح   :َعَلـى النَّْحـِو التَّـالي -َحَسَب اإِلْعراِب السَّ

 .(إِنَّ اهلَل ًَل َيْسَتحيي َأْن َيْضِرَب َبُعوَضةا )

َل مِْن َمْفُهوم  َمْعنَـوي   ْرِب َفَتَحوَّ إَِلـى َمْفُهـوم   (َيْضـِرُب َمـَثالا )َوَلَقْد َتَغيََّر َمفُهوُم الضَّ

ـِذي َوَنْتـُرُك للَقـاِرِئ الَعِزيـِز ال .(َيْضـِرُب َبُعوَضـةا )َماِدي   ُحْكـَم َعَلـى الــَمْعنَى الَبلِْيـِغ الَّ

اَدُة النَُّحاُة فِي َفْهِم اآلَيِة الَكِرْيَمةِ   .(23) :ص .«َأْوَصَلنَا إَِلْيِه السَّ

ــوُل  ــِة  :أُق ــِه بالُعْجَم ــْيِر آَياتِ ــِريِم َوَتْفِس ــرآِن الَك ــى الُق ــُر إَِل ــُه َينُْظ ــكَِلَة أوزوَن أنَّ إنَّ ُمْش

الـُمْسَتْهَجنةِ 
(1)

َغِة َوَعاَداتَِها الَبَيانِيَّةِ بَ   ا َعْن أَسالِيِب هِذِه اللُّ فِـي الَحـْذِف َواإِلْضـَماِر  ،ِعيدا

تِي تأتِي لألَْغَراِض الَكثِْيَرةِ   .َوالـَمَجاِز َوَغْيِرَها مَِن األََسالِيِب الَّ



اُء ا (1) َ الدَّ
ةا هِذِه الُعْجَمُة ِهي ُرنِي قِصَّ لُعَضاُل، َوَشرُّ ِخَصال ِعنَْد َكثِير  مَِن الـُمْعَتِرِضيَن، َوُتَذكِّ

: أنَّ َعْمَرو ْبَن ُعَبْيد  َجاَء إَِلى َأبِي َعْمِرو ْبِن الْ 
ُّ
 َكَما َذَكَر األَْصَمِعي

َ
عتَِزاِل، َوِهي

ِ
َعاَلِء ألَحِد ُرُموِز اًل

داا ]اهلُل َوْعَدُه؟ َفَقاَل: ًَل، َفَقاَل: َأَلْيَس َقْد َقاَل اهلُل َتَعاَلى: َفَقاَل َلُه: َهْل ُيْخلُِف  َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤمِنًا ُمَتَعمِّ

 َأَتْيَت َيا َأَبا ُعْثَماَن! إِنَّ اْلَعَرَب ًَل  ، َفَقاَل َأُبو َعْمِرو ْبُن اْلَعاَلِء: مَِن اْلُعْجَمةِ [َفَجزاُؤُه َجَهنَُّم خالِداا فِيَها

ا َوَأْنَشَد: ا َوَذمًّ ا، َوإِنََّما َتُعُد إِْخاَلَف اْلَوْعِد َخَلفا ا َوَذمًّ ْخاَلَف فِي اْلَوِعيِد َخَلفا  َتُعدُّ اإْلِ

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

لللللللا َوإِْن َأْوَعْدُتلللللللُ  َأْو َوَعْدُتللللللل ُ   َوإِنِّ

 

 َلُمْخِللللُف إِيَعلللاِدِي َوُمنِْجلللُز َمْوِعلللِدي 

 

 

(، 41/63(، َوتاريُخ بغَداَد )1/679(ـ َتفِسيُر الَبَغويِّ )2/100الَبِسيُط للواِحِديِّ ) ُينَْظُر: التَّفسيرُ 

 .(9/240(، َوتاريُخ اإِلساَلِم )8/61َوالمنَتَظُم )
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 َوفِـ ،فِـي الُقـرآِن الَكـِرْيمِ  ،َفإِْنَكاُر هِذِه التَّقـِديَراِت واإلْضـَمَاراِت 
 
ي أيِّ َكـالم  َعَربِـي

َوإًِلَّ  ،والَجْهِل بِكالِم الُفَصحاِء مِنَْها ،ًَل َيحصُل إًِلَّ مَِن الُبْعِد َعْن َواقِِع الَعَربِيَّةِ  ،َفِصْيح  

ْسـتَِعاَرةِ 
ِ
َغَة الَعَربِيََّة ُلَغُة الــَمَجاِز َوالكِنَاَيـِة َواًل  َأنَّ اللُّ

ِرَهـا مِـَن َوَغيْ  ،َفاَل َيْخَفى َعَلى َأَحد 

تِي بَِحاَجة  إِلى َتأِويل  َوإِْيَضاح   ا َعـْن ُأُصـوِل  ،األََسالِيِب الَّ َوَكْشف  َوَبيان  لَِمْن َكاَن َبِعيـدا

 .َوَشَواِرِد َفَرائِِدَها ،َوُدَرِر َقَواِعِدَها ،َمَسائِلَِها

ةا  ةا َبْعَد َمرَّ ْرَمُه َوَجْوَرُه فِي َحقِّ الَعَربِيَّـِة َبـْيَن َوُيثبُِت ُج  ،َفأوزوُن ُيْعطِي َثَمَرَة َجْهلِِه َمرَّ

ائِـِد فِـي الَعَربِيَّـةِ  ،الَفْينَِة َواألُْخَرى ـابَِقَة َعَلـى َمْعنَـى الزَّ َر الِجنَاَيـَة السَّ َوإِنَّنَـا  ،َفِمْن ُهنَا َكرَّ

ـا َنـْذُكُر َقـْوَل الَحـاِرِث َومِـْن ُهنَـا أ ،َأْوَضْحنَا األَْمَر فِيَما َسَبَق َوًَل َيْحَتاُج إَِلى َتْكـَرار   يضا

 فِـي َبَيـاِن َمْعنَـى 
ِّ
  ،َزائِـَدةٌ  :(َمـا)» :َوَمْوقِِعَهـا َفَقـاَل  (َمـا)الـُمحاِسبِي

َ
 َوإِنََّمـا ،دٌ ْيـكِ وْ تَ  َوِهـي

«ايدا كِ وْ تَ  (َما) هُ َقْولَ  َفَزادَ  ،(ةا َض وْ عُ بَ  الا ثَ مَ  َب رِ ْض يَ  َأنْ ) :َمْعنَاهُ 
(1)

. 

ا َأْوَهـَم  ،َوَقْد َخاَن األََماَنة ،ِعْلِم ُدوَن َمْعِرَفة  َوًَل ِصَياَنةَوالـُمهنِدُس َخاَض فِي ال َلــمَّ

 .(إِنَّ اهلَل ًَل َيْسَتحيي َأْن َيْضِرَب َبُعوَضةا ) :أنَّ اآلَيَة َتِصْيرُ 

َل مِْن َمْفُهوم  َمْعنَـوي   ْرِب َفَتَحوَّ ى َمْفُهـوم  إَِلـ (َيْضـِرُب َمـَثالا )َوَلَقْد َتَغيََّر َمفُهوُم الضَّ

 ،َفاْنَقَلـَب الــَمْعنَى ،َوبِهـَذا َغيَّـَر الــَمْبنَى ،(َمَثالا )ألنَُّه َحَذَف  .«(َيْضِرُب َبُعوَضةا )َماِدي  

حيـُث  ،َوَتقلِيـٌب للَحَقـائِِق  ،وهِذِه ِخَياَنٌة ُكْبَرى َوِجنَاَيٌة ُعْظَمى فِي َحـقِّ النَّْحـِو َوالنَُّحـاةِ 

ِذي ُيوِجعُ َح  ،(الـَمَثَل )َيْحِذُف  ْرِب الَّ ًَل َضْرِب الـَمَثلِ  ،تَّى َيُكوَن الـَمْعنَى للضَّ
(2)

َوَقْد  ،



 .(1/59َمَعانِى الُقرآِن لألَْخَفِش ) (1)

ا َفُهَو ُيَقاُل: َضَرَب فِي ا»َقاَل اْبُن َمنُْظور  َناقاِلا َعِن اْبِن ِسْيَدْه:  (2) ألَرض إِذا َساَر فِيَها ُمَسافِرا

ْرُب َيَقُع َعَلى َجِميِع األَعمال، إًِل َقلِيالا  .ضاِرٌب  َضَرَب فِي التَِّجاَرِة َوفِي األَرض َوفِي َسبِيِل  .والضَّ

 الِقراُض 
َ
 وضاَربه فِي اْلَماِل، مَِن الـُمضاَربة: َوِهي

ِ
 إِنسانًا .اهلل

َ
= مِْن َمالَِك َما  والُمضاَربُة: َأن ُتْعطِي
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  إَِلى َمْعناى َمادِّي  
ي اِء أنَّ الـَْمَعنى َتَغيََّر مِْن َمعناى ِحس  َر للُقرَّ ا؛ ألنَُّه َصوَّ  .َفَعَل هَذا َعْمدا

ـا َمـَثالا ] :اَل َقـوَ » :ْخَفُش َفَقـاَل ُهَو َكَما بيَّنَُه األَ  :َبْل  ،َفاألَْمُر ليَس كِذلَك   ؛[َبُعوَضـةا  مَّ

 َ
ِ
«(َمَثالا  وَضةا عُ بَ  ِرَب ْض يَ  نْ أَ  سَتحييَ  ًَل  اهللَ  إنَّ ) :وَ هُ  مانَّ إِ وَ  ،مِ اَل الكَ  يفِ  ةٌ دَ ائِ زَ  (امَ ) نَّ أل

(1)
. 

ا فِي بَياِن َوْجه  آَخَر مَِن التَّْوِجْيـِه لآلَيـةِ   :ونَ وُلـقُ يَ  م  يْ ِمـتَ  ينِـبَ  نْ مِـ اٌس َنـوَ » :َوَقاَل أيضا

ا َمَثالا ] ـ) ةِ َلـزِ نْ مَ بِ  (اَمـ) نَ وْ ُلـعَ جْ يَ  [َبُعوَضـةا  مَّ  ًَل ) :واالُ َقـ مْ هُ نَّ أَ َكـ (وَ ُهـ) نَ وْ رُ مِ ْضـيُ وَ  (يذِ الَّ

ـ َب رِ ْضـيَ  نْ أَ  يحِ تَ ْسـيَ  ًَل ) :وُل ُقـيَ  ،(ةٌ وَض عُ بَ  وَ هُ  يذِ الَّ  مثالا  َب رِ ْض يَ  أنْ  يحِ تَ ْس يَ   وَ ُهـ ذيالَّ

«(الا ثَ مَ  وَضةٌ عُ بَ 
(2)

. 

تِي َتْحَتِمُلَهـا اآلَيـُة الَكِريَمـةُ   :قِيـَل  :(َيْضـِرُب )وَ » :َوَقاَل أُبو َحيَّاَن فِي َبَياِن األَْوُجِه الَّ

ةُ  َعَلْيِهمُ  ُضِرَبْت  نْ مِ  ،َيَضعُ  :َوقِيَل  ،َيْذُكرُ  :َوقِيَل  ،ُيَبيِّنُ  :َمْعنَاهُ  لَّ  َعَلى اْلَبْعُث  َوُضِرَب  ،الذِّ

ى َقدْ  (َيْضِرُب ) ُكونُ َويَ  ،ُفاَلن   َبنِي  َيْجَعـُل  َمْعنَـى فِي :(َيْضِرُب ) :َوقِيَل  ،َواِحد   إَِلى َتَعدَّ

ا الطِّـينَ  َضـَرْبُت  :َتُقوُل  َكَما ،َوَيِصيرُ  ـةَ  َوَضـَرْبُت  ،َلبِنـا ـا اْلِفضَّ ى َهـَذا َفَعَلـى .َخاَتما  َيَتَعـدَّ

ْثنَـْينِ 
ِ
ى ،َوَأَخَواتَِهــا َظــنَّ  اِب َبـ مـِـنْ  َيُكــونُ  ًَل  َضــَرَب  َأنَّ  َواأْلََصــحُّ  ،ًل  ،اْثنَــْينِ  إَِلــى َفَيَتَعــدَّ

 .النَّْحوِ  ُكُتِب  فِي َمْذُكورٌ  َمْذَهِب ـال َهَذا َوُبْطاَلنُ 



ْبح = وكَأنه مْأخوٌذ مَِن  .َيتَِّجُر فِيِه َعَلى َأن َيُكوَن الربُح َبْينَُكَما، َأو يكوَن َلُه سهٌم معلوٌم مَِن الر 

ْزِق  ْرب فِي األَرض لَِطَلِب الرِّ ْضِل َوآَخُروَن َيْضِرُبوَن فِي اأْلَْرِض َيْبَتُغوَن مِْن فَ َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ] .الضَّ

 
ِ
َقاَل:  .[، َقاَل: َوَعَلى قَِياِس َهَذا اْلَمْعنَى، ُيَقاُل لِْلَعامِِل: ضاِرٌب؛ ألَنه ُهَو الَِّذي َيْضِرُب فِي األَرضِ اهلل

ى ُمضاربًا؛ ألَنَّ ُكلَّ َواِحد  مِنُْهمَ   ا ُيضاِرُب َوَجائٌِز َأْن َيُكوَن ُكلُّ َواِحد  مِْن َربِّ اْلَماِل َومَِن اْلَعامِِل ُيَسمَّ

ِذي يْأخذ الماَل؛ كاَِلُهَما  .صاِحَبه، َوَكَذلَِك الُمقاِرُض  َوَقاَل النَّْضُر: الُمضاِرُب صاحُب اْلَماِل َوالَّ

لَِساُن العرِب  .«َوُيَقاُل: ُفاَلٌن َيْضِرُب الـَمْجَد َأي َيْكِسُبه وَيْطُلُبه .ُمضاِرٌب: َهَذا ُيضاِرُبه َوَذاَك ُيضاِربُه

َعِة فِي َكلَِمات الَعَربِيَِّة َواْستِْخَداَماتَِها .(1/544)  .َوهَذا مِْن َمَظاِهِر السَّ

 .(1/59َمَعانِى الُقرآِن لألَْخَفِش ) (1)

(2)  
ِّ
ا فِي: )ص:260ص) َفْهُم الُقرآِن َوَمَعانِيِه للَحاِرِث الـُمحاِسبِي  .(489(، َو َقاَلُه أيضا
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ا ةَ رَ كِـنَّ ال دُ ْيـزِ تَ  لِْلَمَثـلِ  ِصـَفةٌ  :َأوْ  ،لِلتَّْأكِيـدِ  َزائِـَدةٌ  (َبُعوَضةا ) َنَصْبَت  إَِذا :(َما)وَ   ،َشـَياعا

ِ  :َتُقوُل  َكَما اءُ  َوَأَجازَ  .َكانَ  َرُجل   َأيِّ  :َأْي  ،َما بَِرُجل   ياْئتِن ـاُج  ،َوَثْعَلـٌب  ،اْلَفـرَّ جَّ  َأنْ  :َوالزَّ

 .(َبُعوَضـةا ) بِنَْصـِب  :اْلُجْمُهـورُ  َوَقـَرأَ  .َمـَثالا  :َقْولِهِ  مِنْ  َبَدًلا  َوَينَْتِصُب  ،َنكَِرةا  (َما) َتُكونَ 

 :ُجوه  وُ  َعَلى النَّْصِب  َتْوِجيهِ  فِي َواْخُتلَِف 

 َمْفُعـوٌل  :(َمـَثالا )وَ  ،(لَثـمَ ) نْ مِـ ًلا دَ َبـ (امَ ) َجَعْلنَا إَِذا ،(َما)ِـل ِصَفةا  َتُكونَ  َأنْ  :َأَحُدَها

رِ  اْلِجنْسِ  بِاْسمِ  ُوِصَفْت  َقدْ  َذاكَ  إِذْ  (َما) َوَتُكونُ  ،(َيْضِرُب )ـبِ  ْبَهـامِ  اْلُمَتنَكِّ  َوُهـوَ  ،(َمـا) إِلِ

اءِ  َقْوُل   .اْلَفرَّ

 .(َيْضِرَب )ـبِ  َمْفُعوٌل  :(َمَثالا )وَ  ،َبَيان   َعْطَف  (َبُعوَضةا ) َتُكونَ  َأنْ  :نِاالثَّا

 .َمَثَل  مِنْ  َبَدًلا  َتُكونَ  َأنْ  :الثَّالُِك 

ابِ ُ  َمةٌ  النَّكَِرةِ  مِنَ  َحاًلا  :َمثاَلا  َوانْتََصَب  ،(َيْضِرَب )ـلِ  َمْفُعوًلا  َيُكونَ  َأنْ  :الرَّ  .َعَليَْها ُمَقدَّ

ــوًلا  َتُكــونَ  َأنْ  :اِمُس َواْلَخلل ــا (َيْضــِرَب )ـلِــ َمْفُع ُل  ،َثانِيا ــ) ُهــوَ  َواأْلَوَّ ــى (َمَثُل ـْال  َأنَّ  َعَل

ى (َيْضِرَب )  .اْثنَْينِ  إَِلى َيَتَعدَّ

اِدُس  َل  َمْفُعوًلا  َتُكونَ  َأنْ  :َوالسَّ  .الثَّانِي َمْفُعوَل ـْال (َمَثالا )وَ  ،(َيْضِرَب )ـلِ  َأوَّ

ابِ ُ   َمـَثالا  َيْضـِرَب  َأنْ  :َمْعنَىـَْوالـ ،اْلَجارِّ  إِْسَقاطِ  َتْقِديرِ  َعَلى َمنُْصوباا ُكونَ تَ  َأنْ  :َوالسَّ

 َعطِيَّـةَ  اْبـنُ  َوَنَسـَبهُ  ،(َفَجَمـالا  َناَقـةا  َمـا ِعْشـُرونَ ) :َلـهُ  َوَحَكـْوا ،َفْوَقهـا َفما َبُعوَضة   َبْينَ  َما

  َغْيُرُهَمــا َوَنَســَبهُ  ،لِْلُكــوفِيِّينَ  اْلَمْهــَدِويُّ  َوَنَســَبهُ  ،اْلُكــوفِيِّينَ  لـِـَبْعضِ 
ِّ
ــائِي اءِ  لِْلكَِس ــرَّ  ،َواْلَف

ا النَّكَِرةَ  َتِزيدُ  ِصَفةٌ  :(َما)وَ ..اْلَوْجهِ  َهَذا َعَلى (َيْضِرَب )ـبِ  َمْفُعوًلا  :(َمَثالا ) َوَيُكونُ  ؛ َشَياعا

َنَّ 
ِ
 .َتنَْقاُس  ًَل  َمْوِضعِ ـالْ  َهَذا فِي ِزَياَدَتَها أل
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َنَّ  ؛بََدٌل  :(بَُعوَضةا )وَ 
ِ
«النَّكَِراِت  فِي َيُكونُ  ًَل  أَنَّهُ  فِيهِ  اْلُجْمُهورِ  َمْذَهُب  اْلبَيَانِ  َعْطَف  أل

(1)
. 

 ،َوبِهَذا األُسُلوِب َيْسَتِمرُّ الـمهنِدُس َويأتِي بِِعْشِريَن آَيةا ُقرآنِيَّةا َوَيْفَعُل َكَما َفَعـَل ُهنَـا

دِّ َعَلْيَهـا؛ ألنَّ ُكُتـَب التَّفسـيِِر َواإِلْعـَراِب َمْوُجـوَدٌة َوإِنَّنِي ًَل أَرى َحاَجةا فِي إِْيرَ  اِدَها َوالرَّ

ـِة َوالبَيانِيَّـةِ  َغِويَّ َض الُعَلَماُء لَِبَيـاِن ُوُجـوِه اآلَيـاِت اللُّ إِْذ بإِْمَكـانُِكُم  ،بيَن َأْيِديُكْم َوَقْد َتَعرَّ

ْســتَِفاَدُة منَهــا
ِ
ُجــوُع إَِلْيَهــا َواًل الرُّ

(2)
 ،الوُقــوُف َعَلــى َحِقْيَقــِة َجْهــِل َصــاِحِب الِجنَاَيــةِ وَ  ،

تِي َذَكْرَناَها َوَرَدْدَنا َعَلى الـُمعَتِرِض فِْيَهـا ُتوقُِفـَك َعَلـى َأنَّ اعتَِراَضـاتِِه َمْبنِيَّـٌة  َواألَْمثَِلُة الَّ

ُق  ،َعَلى الَجْهِل َوالَوهم  .َواهلُل َتَعاَلى ُهَو الـُمَوفِّ

َ هـَذا الَفْصـَل أَودُّ َأْن ُأِشـْيَر إَِلـى أنَّ الــُمَهنِْدَس َأْخَطـأ فِـي آَيـات  َولكِْن َقْبَل أَ 
ْن ُأْنِهي

ا َذَكَرَها  َتَعاَلى َلـمَّ
ِ
 )وَقْد ُكنَّا َأَشْرَنا إِليِه فِي  ،َكثَِيَرة  مِْن كَِتاِب اهلل

ِّ
افِِعي  ،(الِجنَاَيِة َعَلى الشَّ

افِعِ  َهَم اإِلَماَم الشَّ ا اتَّ َسـاَلِة َوَقـْد َنَقْضـنَا َعَلْيـِه هـِذِه َلـمَّ  فِـي الرِّ
 ُقرآنِيَّـة 

َّ بأنَُّه َأْخَطَأ فِي آَيـة 
ي

 :ُثمَّ َبْعَد َذلَِك ُقْلنَا ،الـَمَقاَلةَ 

ُهوَ  َِ ا َقْولِا ألُوزوَن  ْل  :أمَّ ْل يا ُمَهنِْدُس َفال َتَتَعجَّ َوًل َتُكْن َكَمْن َيْسـَمُع الَحـْدَو  ،َتَمهَّ

َم َصْيَحةا وَ  ،َهْيَعةا   ،َوًل َتتَّبِْع َهَواَك َأْتَبَع مَِن الظِّلِّ َوارَحْم َنْفَسَك  ،َواْلِمزَماَر َصْعَقةا  ،التَّنغُّ

عتِـَراَض ِسـَواكَ  َفالنَّاُس 
ِ
ُهـم َلُهـم أْن َيْعَتِرُضـوا َهـذا اًل  ،ألنَّ َلـَك َصـَفَحات  َسـْوَداءَ  ؛ُكلُّ

 َتعـاَلى َوالَخَطـإِ فيـهِ  ،َوَكلَِمات  َعْوَجاءَ  ،َوَمواقَِف َعْوَراءَ 
ِ
َفِمـْن ُهنَـا َأذُكـُر  ،َمَع كَِتـاِب اهلل



 .(198-1/197الَبْحُر الـمِحيُط ) (1)

ا أبَياتاا ِشعِريَّةا َوُيَغالُِط فِْيَها، َوًَل َيِزيُد ِسَوى َتْكَراِر َثْرَثَرتِِه الَقِدْيَمِة، َوُكلُّ مَ  (2) ا َذَكَرُه َوَيْذُكُر أيضا

َهاِت ُكُتِب اللُّ  ُجوُع إَِلى ُأمَّ ا الرُّ َقِة، َوُيْمكنُكْم أيضا ِغة َوالنَّْحِو َرَدْدَناُه عليِه فِي ُفُصوِل الكَِتاِب الـُمَتَفرِّ

 .َحَتى يتبيََّن ُلكْم َحِقيَقُة ُمْسَتَوى الـُمهنِدِس، َواهلُل الـُمْسَتَعانُ 
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اِء لَيعَلُموا َحِقَقَة َمْعِرَفتَِك بـالُقرآِن الَكـريمِ  َوَيعَلمـوا أنَّـَك َتْجنِـي فِـي  ،َأْمثَِلةا َيِسيَرةا للُقرَّ

 ألَ  ،َحقِّ النَّاِس َوَتتَِّهُمُهم بَما فِيَك َوَلْيَس فِيِهم
ِ
ا واهلل َيْجَعـُل الُحـرَّ َيَقـُع فِـي  ،ْمٌر َجَلـلإِذا

... َوالَقلَب فِي َبْلَبَلة  َوَوْجل ،َخَجل
(1)

  

 {ک گ گ گ گ ڳ } :َيُقــوُل اهلُل َتَعـــاَلى» :َقـــاَل أوزونُ  :اْلِمثللاُل الثَّللانِا

(2)«[110اإلسراء: ]
 .انَتَهى مِْن كتاِب ِجناَيِة ِسْيَبَوْيهِ  ،

  ،َوًل َرْقَمَها َفالمهندُس َلْم يعِرِف اآلَيةَ 
َ
حيَحُة ِهي   ڑ ڑ  ژ ژ } :واآليُة الصَّ

 ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ  گ گ گ ک کک ک

 .(اإلسراء) { ڻ ڻ

ابَِقِة َنْفِسـَها :اللِْمَثاُل الثَّالُِك  فَحِة السَّ كـذلك يف قولـه تعـالى: ]» :َقاَل أوزوُن فِي الصَّ

(3)«.[88البقرة: ] {وئ وئ ۇئ }
. 

ــا وَ  ــواُب َقْوُلــهُ َوهــذا َخطــٌأ أيضا  وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ىى ې  ې } :الصَّ

 .(البقرة) {  ۇئ ۇئ

 



(1)  ،)  َتَعاَلى، فِي كَتابِِه: )ِجنَاَيِة الُبَخاِريِّ
ِ
ُل ُهَو اختاِلُق آَية  َونِْسَبُتَها إَِلى كَِتاِب اهلل الـِمَثاُل األَوَّ

ُجوُع إَِلى كَِتاِب: األَْعَمى كالَبِصْيرِ  َوَليَْس َوَنَسَب هَذا الَكالَم: ]  َتَعاَلى!!، ُيْمكُِن الرُّ
ِ
[، إَِلى كَِتاِب اهلل

(، لَِمْعِرَفِة َسَبِب هِذِه الِخَياَنِة الَعظِْيَمةِ    .)الِجنَاَيِة َعَلى الُبَخاِريِّ

  .(101ص) ريَّا أوزونَ ِجنَاَيُة سيَبَوْيِه لزك (2)

  .(101ص) زكريَّا أوزونَ لِجنَاَيُة سيَبَوْيِه  (3)



  

 
440 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى 

ابِ ُ   :قاَل أوزونُ  ،هذا الـِْمثاُل َيحَتِوي َعَلى َخَطأْيِن فِي آَية  َواِحَدة   :اللِْمثاُل الرَّ

لنأخْذ آيةا ُأْخَرى مِْن َقْولِِه َتَعاَلى»
(1)

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ }:

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

(2)«[162النساء: ] (ىب يب جت حت
. 

 
َ
ــحيحُة ِهــي   ىئ  ىئ ېئ   ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ} :َفاآليــُة الصَّ

 مب  خب  حب جب يئ  ىئ مئ جئحئ ی یی ی ىئ

 .(النساء) {  حت جت  يب ىب

إنَّ المهنِدَس َلُه َحـظٌّ مـَن الَخَطـإِ فِـي اآليـاِت الُقرآنيَّـِة حتَّـى فِـي  :اللِْمثاُل الَخاِمُس 

 جناَيتِِه يف َحقِّ اإِلَما
ِّ
افِعي «ماتؤمر بهأبت افعل  يا» :َكَما َكَتَب  ،ِم الشَّ

(3)
. 

 {  حج يث ىث مث جث  يت ىت ختمت حت  جت يب  ىب.. } :َمَع أنَّ اآلَيَة َهَكذا
 .(الصافات)

ُدْوَن الَجارِّ َوالـَْمجُرورِ 
(4)

. 

q 
 



  !َكْم َكاَنْت ِعباراُت اْلُمَهنِْدِس َركِيَْكةا ُمْسَتْهَجنَةا  (1)

  .(101ص) ِجنَاَيُة سيَبَوْيِه لزكريَّا أوزونَ  (2)

ِّ لزكريَّا أوزونَ  (3)
افِِعي  .(107ص) ِجنَاَيُة الشَّ

(4)  
ِّ
افِِعي   .اجَدار المعرَ : ط(، 328-327ص) الِجنَاَيُة َعَلى الشَّ
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 َهْل َتْصُلُح الَعَرِبيَ ُة ِلَتُكوَن ُلَغَة الِعْلِم؟

ُم الـمهنِدُس يف َفَيُجوُر َعَلى  ،َأَواِخِر كَِتابِِه َعْن َمْسَأَلة  َذاِت ُوُعوَرة  َوُخُطوَرة   ُثمَّ َيَتَكلَّ

 ،وَيَتَجاَهـُل َوَيَتَكبَّـر ،َوَيْطَغـى َوَيَتَجبَّـر ،َوُينْكُِر َسَعَة الَعَربِيَِّة َوًَل ُيْكِرم ،الَفَضائِِل َوَيْظلِم

ْلِم َوالَهْدم َوكأنَّهُ  ،وُيؤلُِم َوُيتلِف ،َوُيْجِحُف َوًَل ُينِْصف ْدم ،ُخلَِق للظُّ  .َوالَجْوِر َوالرَّ

 [ِمَن اللُمَتَقاِرِب ] 

 َوُهلللللللْم َيْظِلُملللللللوَن َوَل ُينِْصلللللللُفون

 

 َكَمللللْن َأْصللللَبَ  الظُّْلللللُم ِمللللْن ِشللللْيَمتِ  

 
 

ـا فِـي َوْجـِه ُكـ» :َقاَل أوزونُ  ما
لِّ َفإِنَّ أْصَحاَب َمْدَرَسِة الـَماِضي َوالتَُّراِث َيِقُفـوَن َدائِ

 بَِجِديد  
َ
  ،َينَْتِقَد الَقِدْيمَ  :َأوْ  ،َمْن ُيَحاِوُل َأْن يأتِي

ٌّ
َغـَة َكـائٌِن َحـي َكَمـا -َوُهـْم َينَْسـْوَن أنَّ اللُّ

ا َغـَة الَعَربِيَّـَة الُفْصـَحى لِـذلَِك -َسَبَق َوَذَكْرَنا َسابِقا َدةَ )َتِجـُدُهم ُيؤمِنُـوَن بـأنَّ اللُّ  (الــُمَقعَّ

ـَة الــُمْفَرَداِت َوالــُمْصَطَلَحاِت الَجِدْيـَدةِ َقاِدَرٌة َعَلى أَ  ـةا الِعْلِميَّـَة -ْن َتْسَتْوِعَب َكافَّ َخاصَّ

 .َوَنْحُن َنَرى َغْيَر ذلَِك َتَماًما-مِنَْها

ْيَراِن َمَثالا  ِذي َبَدَأ فِـي بَِداَيـِة الَقـْرِن الِعْشـِرينَ -َفإَِذا َأَخْذَنا َحْقَل الطَّ َمـَع األََخـَوْيِن -الَّ

رأيَت َنِجدُ  ،ألَمِيركِيينِ ا
(1)

تِـي   أنَُّه َقِد اْحَتَوى َعَلى مَِئاِت الـُمْصَطَلَحاِت َوالــُمْفَرَداِت الَّ

ْوَلـِة الــُمَسْيطَِرِة ِعْلِميًّـا َوَعاَلِميًّـا  ،ليَس أَماَم الَعَرِب إًِلَّ اعتَِماَدَها َكَما َوَرَدْت فِي ُلَغِة الدَّ

ــُة اإِلنكلِيزِ  َغ  اللُّ
َ
ــي ــاَوِه ــُة َحالِيا ــَك  .يَّ ــي ذلِ ــَب فِ ــي َأْوِج  ،َوًل َعي ــَرُب فِ ــاَن الَع ــَدَما ك َفِعنْ

تِي اْعُتبَِرْت ِعنَْدئِذ  ُلَغـَة الَعـاَلمِ  َفاِت مِْن َوإَِلى الَعَربِيَِّة الَّ ُة الـُمؤلَّ  ،اْزِدَهاِرِهم ُتْرِجَمْت َكافَّ



َن َعِجيٌب َأْمُر َأْلَكَن ُيَحاِوُل َنْقَد ِسْيَبَوْيِه، َأُيْجَمُع بيَن: )َرأيَت(، َو)َنِجُد(، إًِلَّ ِعنَْد َمْن َيْجَمُع بيْ  (1)

بِّ َوالنُّْوِن؟!   الضَّ
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 َعَربِيَّةا َواْسَتْخَدَمَهاَوَلْم َيْشُعِر الغْرُب بالَغَضاَضِة ِعنَْد َما َأَخَذ 
 (الَجْبرِ )َكَكلَِمِة  ،ُمْفَرَدات 

ْفرِ )وَ  ،(الكِْيمَياءِ )وَ  ،َمَثالا   .َوَغْيِر ذلَِك  ،(الصِّ

ـــُمفَرَداِت  ــُل ال ــا ُيَقابِ ــي إِْيَجــاِد َم ــَت فِ ــا َأْن ًَل ُنَضــيَِّع الَوْق ــُب َعَلْينَ ــُه َيتَوجَّ َوعليــِه َفإِنَّ

َغـِة الَعَربِيَّـةِ َوالـُمْصَطَلَحاِت الِعلْ  َة فِـي اللُّ ى  ،ِميََّة اإِلنكلِيِزيَّ َوَأْن ُنِعيـَد النََّظـَر فِـي َمـا ُيَسـمَّ

َها َغِة الَعَربِيَِّة َوَمَهامِّ -َفالَعَرُب ُمنُْذ بَِداَيِة الَقْرِن الِعْشِريَن َوَحتَّـى َيْومِنَـا هـَذا ،بَِمَجامِِع اللُّ

مَ  :أْي  ــزَّ ــْرن  مِــَن ال ــى َمــرِّ َق ــاِل الُعُلــوِم -نِ َعَل ا فِــي مَج ــدا ا َواِح ُموا ُمْصــَطَلحا ــدِّ َلــْم ُيَق

ْينِيَّـِة َواألََدبِيَّـِة ًَل ُتْسـِمُن َوًَل ُتْغنِـي  ُموا آًَلَف الُكُتِب الدِّ َوالتَّكنولوجَيا فِي ِحْيِن أنَُّهم َقدَّ

مِْن ُجْوع  
(1)

. 

ــة  إَِلــى َتقْ   َماسَّ
ــا الَيــْوَم بَِحاَجــة  َبنَ ــائَِدِة الَيــْومَ َوإِنَّ ُطالَّ ــي ُلَغــِة الِعْلــِم السَّ

َغــِة -ِوَيــة  فِ اللُّ

ةِ   -اإلنكلِيزيَّ
َّ
ةا فِي الـَمَجاًَلِت الِعْلِميَِّة؛ ألنَُّهم ِعنَْد َمـا ُيِريـُدوَن التَّْحِصـْيَل الِعْلِمـي َخاصَّ

ــتِِهُم العِ  ــِة َوبُِلَغ ــباِلِد الَغربِيَّ ــَن ال
ــِه مِ ــإِنَُّهم َيحصــُلوَن علي َ َف

ــالِي ــةِ الَع ــوِب  ،ْلِميَّ ــَع وُج َم

ُر َأهُلَهـا  الـُمَحاَفَظِة َعَلى ُلَغتِنَا الَعَربِيَّةِ  َياَدِة ِعنَْد َمـا َيَتَطـوَّ تِي ُربََّما َتُعوُد إَِلى الِقَياَدِة َوالرِّ الَّ

تِي ُتال ،َوعلِميًّا ،فِْكِريًّا  .ِزُمُهمَوَيَتَخلَُّصوَن مِْن َشَوائِِب التَُّراِث َوُعَقِد الـَماِضي الَّ

تِـي َأْوَجـَدْتَها َوَأْبـَدَعْتَها َوًَل َيِحـقُّ  َ مِْن َحقِّ األَُمِم الَّ
َكَما َأنَّ َتْسِمَيَة الـُمْخَتَرَعاِت ِهي

ــا ــا َأْن ُيَغيَِّرَه ــوُل  ،لَِغْيِرَه ــنَْحُن َنُق ــو) :َف ــَدَنا  ،(َراِدي وُه ِعنْ ــا ســمَّ ــْذَياع)َعمَّ ــوُل  ،(مِ  :َوَنُق

ائِـــي ،(tv) :َأوْ  ،(تلفزيـــون) وُه الرَّ ـــا َســـمَّ ـــا َعـــِن  (ُكومبيـــوتر) :َوَنُقـــوُل  ،َعمَّ ِعَوضا

ـا َعـِن  (تليُفـون)وَ  ،(الَحاُسوِب ) تِـي ..(الَهـاتِِف )ِعَوضا َياِت الَّ َوغيـُر ذلِـَك مِـَن الــُمسمَّ



(1)  
َ
ْستِْعَماِل، َوِهي

ِ
ْل،  َيْجَهُل المهنِْدُس: أنَّ َدائَِرَة األَْخِذ َأْوَسُع مِْن َدائَِرةِ اًل َقاِعَدٌة ُمطَِّرَدٌة، َفَتَأمَّ

 
ُّ
وِشي ْيُخ الَحدُّ  .الش 
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َغِة الَعَربِيَِّة فِي َتْعِريبِ  ،َجاَءْت مَِن الَغْرِب  تِي َلْم ُيْفلِْح َأهُل َمجامِِع اللُّ َفَمـَثالا  ،َها أْصالا َوالَّ

ـا َكلَِمـُة -اسِم آَلـة  -(َفاُعول  )َعَلى َوْزِن  (َحسَب )َجاَءْت مَِن الفْعِل  (َحاُسوب)َكلَِمُة  أمَّ

َوالَواقِــُع أنَّ -اْســِم َفاعــل  -(َفاِعــل  )َعَلــى َوْزِن  ،(َهَتــَف )َفَجــاَءْت مـِـَن الِفْعــِل  (َهــاتِف)

َبْعــَد إِْعَطائِــِه  ،نََمــا الَحاُســوُب يحســُب مـِـْن تِْلَقــاِء َنْفِســهِ الَهــاتَِف ًَل َيْهتـِـُف مـِـْن َنْفِســِه َبيْ 

 .التَّعلِيِميََّة الـُمنَاِسَبةَ 

 
َ
َرِة َكَمـا ِهـي ِة الــُمَتَطوِّ ا الـُمْصَطَلَحاُت الِعْلِميَُّة َفَيِجُب َأْن ُتؤَخَذ مَِن األُمَّ ـةا  ،أمَّ َخاصَّ

وِم التَّْطبِيِقيَِّة؛ ألنَّ هِذِه الـُمْصَطَلَحاِت َأْصَبَحِت الَيْوَم فِي َمَجاِل الطِّبِّ َوالَهنَْدَسِة َوالُعلُ 

 .ُلَغةا َعاَلِميَّةا ُيْتِقنَُها ُمْعَظُم َأْهِل األَْرِض بِاْستِْثنَاِء ُمْعَظِم الَعَرِب 

تِي اْعَتَمَدْتَها َبْعُض ال ،َوَلَعلَّ ُمَحاَوَلَة َتعِريِب ُرُموِز الكِيمَياِء َمَثالا   الَّ
َ
َوِل الَعَربِيَِّة ِهي دُّ

ِم  مِْن َأْفَشِل التََّجاِرِب َوالــُمَحاَوًَلِت؛ ألنََّهـا ُتـَؤدِّي إَِلـى التََّخلُّـِف َوَعـَدِم ُمواَكَبـِة التََّقـدُّ

 
ِّ
 .(161-160) :ص .«الِعْلِمي

اِرِئ بأسُلوب  َغيِر إِنَّ الـمهنِدَس َكَعاَدتِِه ُيْلِقي ُشُبَهات  َكثِيَرةا وَيْدُخُل َعَلى القَ  :أُقوُل 

ُش فِْكـَر الَقـاِرئِ  ،ُمنَْضبِط   ةا وَغْوَغـاءا  ،َوَيْطـَرُح أَباطِيـَل َكثِيـَرةا َوُيَشـوِّ َحتَّـى  ،َوُيثِيـُر َضـجَّ

َه  ،َيِضيَع الَحقُّ بيَن ُكلِّ هِذِه الَهْرَطَقاِت   َيْخُرُج مِْن فِْيـِه َوَشـوَّ
َولكِنَّنَا ًَل َنْسَمُح َلُه بَِحْرف 

ِه ُكلِّهِ  ،َحقَّ بِِه ال  لَِيْسُهَل َتنَاُوُل َردِّ
ُم َكالَمُه َعَلى نَِقاط   :َفلِذلَِك ُأَقسِّ

َوهَذا َمـا  ،فِي َعَدِم ُقْدَرِة الَعَربِيَِّة َعَلى احتَِواِء الـُمْصَطَلَحاِت الِعْلِميَّةِ  :النُّْقَطُ  األُْوَلى

ِل َكاَلمِِه َوآخِرهِ   َتَعاَلى َوَنُقوُل َفنَُردُّ ع ،َذَكَرُه فِي َأوَّ
ِ
 :ليِه ُمْسَتِعينِْيَن باهلل

َغـاِت َوًَل ِسـيََّما العَربِيَّـةِ  ُيـْدِرُك َأنَّ َدْعـَوى َكـْوِن الَعَربِيَّـِة ًَل  ،إنَّ النَّاظَِر فِي َحِقْيَقِة اللُّ

 َناتَِجٌة مِْن َتَحاُمـل   ،َتالَِفةٌ  َتافَِهةٌ  ،َتْصُلُح لَِتُكوَن ُلَغَة الِعْلمِ 
َ
ـب  َأْعَمـى ،َبـاِرد  َوِهي  ،َوَتَعصُّ
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وَماِن َوالُفْرسِ  ؛َوُخُصوَمة  َنْكَراءَ   ،ألَنَّ الَعَربِيََّة َقْد َوِسَعْت فِْيَما َمَضى ُعُلْوَم الُيوَناِن َوالرُّ

ْهَضـَة َوهَذا َما َشِهَد بِِه اْلُمنِصفوَن مَِن الَغْرِب َواعَتَرُفوا بَأنَّ النَّ  ،َوَمَعاِرَفَها َوآَداَب األَُممِ 

َومِـَن اْلَمعُلـوِم َأنَّ هـِذِه  ،ُمسلِميَن َوَمَعـاِرفِِهمـالِعلميََّة فِـي ُأوُروبَّـا ِعيـاٌل َعَلـى ُعُلـوِم اْلـ

َغِة الَعَربِيَِّة الُفْصَحَى  َنْت َوُخلَِّدْت باللُّ َفـإَِذا َكاَنـِت الــُمْشكَِلُة فِـي  ،العُلوَم َواْلَمَعاِرَف ُدوِّ

َغةِ   !َف اْسَتْوَعَبْت ُمْصَطلَحاِت األَُمِم اآلَخِرْيَن؟َفَكيْ  ،َذاِت اللُّ

 ،َوَكذلَِك فِي َعْصِرَنا الَحاِضِر َوِسـَعِت الُفْصـَحى الُعُلـْوَم التَّْجِرْيبِيَّـَة َوُمْصـَطَلَحاتَِها

 الَجامَِعاُت َوال
َ
ُس َمَعاِهُد فِي الُبْلَداِن الَعَربِيَِّة ـَْوَها ِهي َوَقـْد  ،ُفْصَحىبال هِذِه الُعُلومَ  ُتَدرِّ

َمَعاِرِف ـَْأْنَتَجْت ُعَلَماَء َوُخَبَراَء فِي َكثِْير  مَِن الُعُلوِم َوال
(1)

. 

ُس َوُتـَداَرُس بَِهـا  ُمْسـَتْهَجَرةا َوَها َنْحُن َنـَرى ُلَغـةا  ـينيَِّة ُتـْدَرُس َوُتـَدرَّ َكالَياَبانِيَّـِة َوالصِّ

َمْت تِْلـَك الُعُلـوُم بيـنَُهم وَ  ،الُعُلوُم التَّجريبيَُّة َواإِلْنَسانِيَّةُ  بَِكثيـر  مِـْن َبْعـِض َأْكَثـَر َقـْد َتَقـدَّ

ُس باإِلنجلِيِزيَّةِ  تِي ُتَدرِّ ُس بَِهـا الُعُلـوُم التَّجِريبيَّـُة فِـي  ،الُبْلَداِن الَّ ُة ُتَدرَّ َغُة الِعْبِريَّ َوَكَذا اللُّ

 .َكَما ُنَشاِهُدُه َعَياناا ،ْلَك الُعُلوِم بَِهاَوَقْد َنَجُحوا فِي َتْدِريِس تِ  ،َجامَِعاِت إِْسَرائِيَل 

ـِعْيَفةَ  ْظِهُر َأنَّ اللَُّغاِت َفهِذِه األُُموُر تُ  بِوسـِعَها َأْن َتكـوَن ُلَغـَة الِعْلـِم  الـَمْهُجوَرَة َوالضَّ

 
ِ
تِي َفاَقِت اللَُّغاِت  ،َعاِت الَعْصِريَّةِ اختِرَ َواًل َغِة الَعَربِيَِّة الَّ ! َفَكْيَف باللُّ ةا َوَصالَبةا َوِغنَاءا  ُقوَّ

ِن الَكلَِمـاِت َغيـِر الَعَربِيَّـِة َوَتعِرْيبَِهـا ـا لَِتَضـمُّ َوالَعَربِيَُّة َتْملُِك َقَواِعَد َوُأُسسا
(2)

َوَكَمـا  ،

ِويَلةِ  لَِها فِي اللَُّغاِت األُخَرى ِعنَْد َنقْ  ،ُيَساِعُدَنا ُأْسُلوُب النَّْحِت فِي اختَِصاِر األَْسَماِء الطَّ



ِفنَا فِي هِذِه الُعُلوِم، إِْن َشاَء اهلُل َتَعاَلى (1)  .َوَسيأتِي َبَياُن َسَبِب َتَخلُّ

َها َبْيَن َأهْ 244-1/242ِديواُن َحافِظ إبراِهيم ) (2) لَِها(، (، َتْحَت اْسِم: )اللَّغة الَعَربِيَّة َتنَْعى َحظَّ

 .م(1903َنَشَرَها عضاَم )
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ِوْيَلـَة إَِلـى َكلَِمـة  َواِحـَدة  َكَمـا وَ  ،إَِلى الَعَربِيَّةِ  َكَمـا َكـاَن  ،بِوسـِعنَا َأْن َنْخَتِصـَر الُجْمَلـَة الطَّ

ْوَمنَةَ )األََوائُِل َوَضُعوا  وَمانِيَّـةِ ) :لَِتُكوَن ُمَقابَِلةا لُِجْمَلـةِ  (الرَّ َوَكَمـا َنـَرى  ،(النَّْقـِل مِـَن الرَّ

 ) :لُِتَقابَِل  (النَّْقَحَرةَ )َن َوَضُعوا اْلُمَعاِصري
َّ
 !(النَّْقَل الَحْرفِي

ــْيِن اإِلْنَصــاِف  ــِة بَِع ــى  ،َواإِلْتَحــاِف  َوإَِذا َنَظــَر الَباِحــُث إَِلــى الَعَربِيَّ ــَرَف بَأنََّهــا َأْغنَ اعَت

اللَُّغاِت َوَأقَواَها َوَأنََّها َصالَِحٌة لَِتدِريِس الُعُلوِم َجِمْيِعَها
(1)

. 

ُمْسَتشِرقيَن َوالَخَوَنـِة مِـَن الَعـَرِب ـَعَلى الـ َوَردَّ اِهيم ظ إِبرَ َحافِ  َشاِعُر النِّْيلِ َلَقْد َقاَم وَ 

َعاَوى ا َجِمـْيالا بَِقِصـْيَدة  َبلِيَغـة  َبِدْيَعـة   ،فِي بَِداَيِة ُظُهوِر هِذِه الدَّ َعَلـى  ،َرائَِقـة  َرْقَراَقـة   ،َردًّ

َغِة الَعَربِ  َلْت َلُهـم بأنََّهـا  ،َشـَكْت ُعُقـوَق َأْبنَائَِهـا َواْسـَتنَْجَدْتُهمَحْيُث  ،يَّةِ لَِساِن اللُّ َواسـَتدَّ

 تَعاَلى َوآَيهُ 
ِ
 :َويُقوُل  َفَكيَْف ًَل َتَسُع َأْسَماَء آًَلت  َوأْجِهزات  ُمْختََرَعة ؟ ،َوِسَعْت كِتَاَب اهلل

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ] 

َهمللُت َحَصلل اتَّ َِ اتاَرَجعللُت لِنَفسللا 
(2)

 

 

احَتَسلللبُت َحيلللاتامِ َوناَديلللُت َقلللوْ   َِ  ا 

للللين بُِعْقللللَرَمللللوْ    َتنللللاباِب َوَليْ ٍم يف الشَّ

 

َلللمْ َعِقْملل  َِ اتاِل ُعللَد لَِقللوْ  َأجللَزعْ  ُت 
(3)

 

 لَِعرائِسلللا ا َللللم َأِجلللْد مَّ لُ  َوَللللَوَللللْد  

 

 اتاُ  َبنَلللللللاًء َوَأدْ َفلللللللِرجلللللللالً َوَأكْ  

 اَيلللل ً َوغَ  اَلفًظلللل َوِسللللعُت كِتللللاَب ا ِ  

 

ي  َومــا ِضــقُت َعــن آ 
(4)

 اِت بِــِه َوِعَظــ 

َكيللَف َأضلليُ  الَيللوَم َعللن َوصللِف آَللل ٍ   َِ 

 

 َوَتنسللللللليِ  َأسلللللللماٍء لُِمخَتَرعلللللللاِ   

 


َوالَعِجيُب َأنَّ ُخُصوَم الَعَربِيَِّة َليَْس َلُهم َصوٌت ُتَجاَه َتدريِس الطِّبِّ َوالُعُلوِم األُخرى بِالُبْقَعِة  (1)

تِي ُتَعدُّ مَِن اللَُّغاِت البالَِيِة اْلُمنَْدِرَسِة  ِة ال  ى إِسرائِْيَل بِالعربِيَّ تِي ُتَسمَّ ُموا فِي الَّ اْلُمنَْقِرَضِة، َوَمَع هَذا َتَقدَّ

 هِذِه الُعُلوِم! 

  .الَعْقُل َوالِفْكرُ  الَحَصاُة: (2)

  .األَْعَداءُ  الُعَداُة: (3)

  .َجْمُع آَية   اْلي: (4)
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 اِمن  ائِِ  اللللُدرُّ َكلللَأنلللا الَبحلللُر يف َأحَشللل

 

َهْل   َِ  اَص َعلنْ وا الَغلوَّ َسَألُ  َِ اتاَصلَد
(1) 

يللا َويَحُكللمْ    لللى َمحاِسللناى َوَتبْ َلللَأبْ  َِ

 

اتااُء َأَسلللوَ َعلللزَّ اللللدَّ  نُكم َوإِنْ َوِمللل 
(2)

 

لللللل  َتكُِللللللل  للللللإِنَّناَمللللللوين لِلزَّ َِ َِ  اِن 

 

للل َأنْ  اُف َعَلللليُكمْ َأَخللل  َِ اتاَتحللليَن َو
(3) 

 َعلللل ً َوَمنْ  اِعللللز   ِب اِل الَغللللرْ َأرى لِرَِجلللل 

 

 َعلللللزَّ َأقلللللوام  بِِعلللللزِّ ُلغلللللاِ   َوَكلللللمْ  

 اُمعِجزاِ  َتَفنُّنًلللللَأَتللللوا َأهَلُهللللم بِاللللل 

 

يللللللا    وَن بِالَكِلمللللللاِ  َتللللللأتُ  َليللللللَتُكمْ َِ

ِب ناِعل   جانِِ  الَغلرْ  رُِبُكم ِمنْ َأُيطْ  
(4) 

 َعِلمُتمُ  ايَر َيومً وَن الطَّ ُجرُ َوَلو َتزْ 

 اتاِ  َحَيلللللدي يف َربْيلللللُينلللللادي بِلللللَوأْ  

 َعِلملللُتمُ  ايلللَر َيوًملللوَن الطَّ ُجلللرُ َوَللللو َتزْ  

 

 اِ  َرٍة َوَشلللللتَ َعْثللللل بِملللللا َتحَتلللللُ  ِملللللنْ  

 ِن الَجزيللَرِة َأعُظمللًاُ  يف َبْطللى الَلللَسللقَ  

 

اتايَن َقنَلللللَتِلللللل ا َأنْ َيِعلللللزُّ َعَليَهللللل 
(5) 

 ى َوَحِفظُتلللل ُ ادي يف البَِلللللَن ِودَ َحِفْظلللل 

 

 اِ  ٍ  دائِللللللِم الَحَسللللللرَ َلُهللللللنَّ بَِقْللللللل 

َوالَشلللرُق  ،ُ  َأهلللَل الَغلللرِب َوِلللاَخرْ  

 ُمطلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرِق  

 

ِخلللراِ  َحيلللاًء بِتِللللَك األَعُظلللِم النَّ  
(6)

 

 اَلًقلللللَيلللللوٍم بِالَجرائِلللللِد َمزْ  َأرى ُكللللللَّ  

 

ا بَِغيللللرِ َأنللللاةِ نِ يْ نِ ِمللللَن الَقبللللرِ ُيللللْد  
(7) 

 َر َضللللجَّ ً اِب يف ِمْصلللَوَأسلللَمُ  لِلُكتَّلللل 

 

ــــــ  ــــــَأعَلُم َأنَّ الصَّ ــــــائِحِ َف ياتِ يَن ُنَع
(8)

 

 ا الَللللُ  َعلللنُهمُ ما َعَفلللَأَيهُجلللُرين َقلللوْ  

 

 ؟اةِ بِلللللُروَ ْل إِللللللى ُلَغلللللٍ  َللللللم َتتَِّصللللل 

 


 َما َسأُلوا، َوإًِلَّ َفَلْم َيْعتَِرُضوا (1)
ِ
  .ًَل َواهلل

(2) : اَجْمُع اآلِس  األََساُة: .نََدرَ  َعزَّ اِن، َويُْجَمُع َعلَى )اإِلَساء( أيضا   .ي، َوُهَو الطَّبِيُب الَِّذي يَْعَمُل بالَمجَّ

َغَة َكاإِلَناِء، إَِذا اْنَكَسَر، َضاَع ُمْحَتَواهُ  (3)   .ألنَّ اللُّ

، َولُِكلِّ َصْوت  ُمْستَ  (4)  .ْكَره  النَِّعْيُب لَِصْوِت الُغَراِب، َوُيْسَتْخَدُم لُِكلِّ َخَبر  ُمْفِزع 

ْعِف  الَقنَاُة: (5) ْمُح، كِنَاَيٌة َعِن الضَّ   .الرُّ

  .الَبالَِياُت  النَِّخَراُ : (6)

ُقوطِ  اللَمْزَلُ : (7) ْنِزًَلِق، أِي: السُّ
ِ
 .الَتأنِّي األََناُة: .َمَكاُن اًل

، َوُهَو الـُمْخبُِر بالـَمْوِت  النَُّعاُة: (8)   .َجْمُع َناع 



  

سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  447 

لَثلوْ لَ  َسَرْ   ِْ  ىا َكملا َسلرَ َهلِ  ِيْ رِنْ ُ  اإِل

 

للللُلَعلللل  َِ للللراِ  اعا يف َمِسللللاُب األَ ُِ  يِل 

 يَن ُرقَعلل ً َكَثللوٍب َضللمَّ َسللبعِ  َِجللاَءْ   

 

َلَ  األَلللللللللوَ    اِ  اِن ُمخَتِلَفللللللللُمَشللللللللكَّ

 َوالَجمللُ  حاِِللل   ،إِلللى َمعَشللرِ الُكت للاِب  

 

 اتاِط َشللكَ َد َبْسللا َبْعللائِ ُت َرَجللَبَسللطْ  

للل  إِمَّ  ىَت يف البَِللللَميْ لَتبَعلللُك اللللا َحيلللاة  َِ

 

وسِ ُملللبِلللُت يف تِللللَك الرُّ َوُتنْ  
(1)

للل  َِ  اتاُر

للللللا َمَملللللل    قِياَمللللللَ  َبعللللللَدهُ ا   َل َوإِم 

 

 بَِمملللاِ   ري َللللم ُيَقلللْس َمملللا   َلَعْمللل 

 
 

َوَل  بـَأنَّ  َعَلْينَـا ُيْعَتـَرَض  َأنْ  ُيْمكِـنُ  :َوَكَما ُقْلنَا  هـِذهِ  َعـنْ  َتـام   َتَخلُّـف   فِـي الَعَربِيَّـةَ  الـدُّ

 التَّجِريبِيَِّة؟ الُعُلومِ 

ر هَذا َوَأْسنََد التََّخلَُّف  ،اللَُّغةَ  سَبُبهُ  ليَس  التَّخلَُّف  هَذا بأنَّ  :َعَلْيِهمْ  َوُيَجاُب  َوَمْن َصوَّ

ٌب َثائِر ،إَِلْيَها َفُهَو َظالٌِم َجائِر َغِة ُمَتَعصِّ ُه َخائِـٌب وَعُدوٌّ َكَشَر َعـْن َأنَيابِـِه وَ  ،َوَعَلى اللُّ لكِنَـّ

َمْت  ُدَوًلا  ُهنَاكَ ألنَّ  َخاِسر؛ َوابِِق  مِنَ  َوُتَعدُّ  ِعلميًّا َتَقدَّ  ُلَغـةٌ  ُلَغَتَهـا َوَلكِنَّ  ،النَّْهَضةِ  فِي السَّ

ا ،َضِعْيَفةٌ  َهِزيَلةٌ  :َأوْ  ،بالَِيةٌ َميَِّتٌة  َغِة إِْثٌم فِي ذلَِك َقْطعا  .إَِذْن َلْيَس للَّ

ا ُفنَ  َأمَّ   الُعُلـومِ  هِذهِ  فِي اَتَخلُّ
َ
ـا َذَكـْرُت  َوَقـدْ  ،أْسـَباب   إَِلـى َراِجَعـةٌ  َفِهـي  فِـي مِنَْهـا َطَرفا

  َعَلـى الِجنَاَيةِ )وَ  (الُبَخاِريِّ  َعَلى الِجنَاَيةِ ) :كَِتاَبي
ِّ
ـافِِعي َوَتِقـُف  ،ُتَراِجُعُهَمـا َلَعلَّـَك  (الشَّ

ِذي ُهَو فِْرَية   .باِل مِْرَيةَعَلى َحِقيَقِة هَذا الَكالِم الَّ

ا َقْوُل أوزوَن هَذا َغِة الَعَربِيَِّة فِي َتْعِريبَِها أْصـالا ) :أمَّ َفَمـَثالا  ،َلْم ُيْفلِْح َأهُل َمجامِِع اللُّ

ا َكلَِمـُة  -اسِم آَلة  - (َفاُعول  )َعَلى َوْزِن  (َحسَب )َجاَءْت مَِن الفْعِل  (َحاُسوب)َكلَِمُة  أمَّ

َوالَواقِــُع أنَّ -اْســِم َفاعــل  -(َفاِعــل  )َعَلــى َوْزِن  ،(َهَتــَف )ْعــِل َفَجــاَءْت مـِـَن الفِ  (َهــاتِف)

َبْعــَد إِْعَطائِــِه  ،الَهــاتَِف ًَل َيْهتـِـُف مـِـْن َنْفِســِه َبْينََمــا الَحاُســوُب يحســُب مـِـْن تِْلَقــاِء َنْفِســهِ 



ُموُس: (1)   .ورُ الُقبُ  الرُّ
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ؤٌم َوُلْؤم؛ ألنَّ الــمهنِدَس ًَل َوُجْرٌم َوُش  ،َفُهَو َخَلٌل َوَخَبٌل َوَخَطل .(التَّعلِيِميََّة الـُمنَاِسَبةَ 

عتَِراِض َوَيَتَكلَُّف فِْيِهَمـا
ِ
َفـالَجَواُب َعَلـى اعتَِراِضـِه َيُكـوُن مِـْن  ،َيْقِدُر َعَلى التَّفِريِق َواًل

 .َوِجَهِة إِْلَزام   ،ِجَهِة َبَيان   ،ِجَهَتْينِ 

ِهاَ  َِ ا ِجَهُ  الَبَياِن  تِي ُوِض  :أمَّ َلْم ُينَْظـْر إَِلْيَهـا  ،َعْت ألْسَماِء اآلًَلِت أنَّ هِذِه األَوَزاَن الَّ

مِـَن الــمهنِدِس  ،َوالنََّظُرِ إَلى هِذِه الِجَهِة ُجنُوٌن َما َفْوَقُه ُجنُون ،مِْن ِجَهِة الَفاِعلِيَِّة أْصالا 

 آَلـةٌ  ،(َأْسـَماُء اآلًَلِت ) :ُأوُزون؛ ألنََّها ُأْطلَِقْت َعَلْيَها
َ
ٌة َبـْيَن الَفاِعـِل َواآلَلـُة َوِسـْيلَ  ،َفِهـي

ءٌ  ،َوالـُمنَْفِعلِ 
ْ
ْستِْقالِل َشي

ِ
ا ،َوَليَس َلَها مِْن اًل  .َوًَل َتْرَفُع فِْيِه َرأسا

ِهاَ  َِ ا ِجَهُ  اللُمَعاَرَضِ   ا َلْيَس َعَمالا ُمْسَتِقالًّ  :َأمَّ َوًَل َيْعَمُل  ،أنَّ َعَمَل الَحاُسوِب أْيضا

ء  إًِلَّ باإِلْيَعازِ 
ْ
َوًَل َأْدِري  ،َذا اإِلْيَعاُز َلْو َأْعَطْيَتُه الَهاتَِف َلَرَأْيَتُه َيْعَمُل َما ُتِرْيدُ َوه ،فِي َشي

 َعَلى ُأوزوَن؟! 
ِّ
ِء الَبِدْيِهي

ْ
ي  َكْيَف َيْخَفى مِْثُل هَذا الشَّ

ـُب َعَلْينَـا َأْن ًَل ُنَضـيَِّع الَوْقـَت ) :َقْوُلهُ  :النُّْقَطُ  الثَّانَِي ُ  فِـي إِْيَجـاِد َمـا ُيَقابِـُل  َفإِنَُّه َيتَوجَّ

َغِة الَعَربِيَّةِ  َة فِي اللُّ َوَأْن ُنِعيَد النََّظَر فِي َما  ،الـُمفَرَداِت َوالـُمْصَطَلَحاِت الِعْلِميََّة اإِلنكلِيِزيَّ

َها َغِة الَعَربِيَِّة َوَمَهامِّ ى بَِمَجامِِع اللُّ ْشِريَن َوَحتَّى َيْومِنَـا َفالَعَرُب ُمنُْذ بَِداَيِة الَقْرِن العِ  ،ُيَسمَّ

َمنِ  :أْي -هَذا ا فِـي مَجـاِل الُعُلـوِم -َعَلـى َمـرِّ َقـْرن  مِـَن الـزَّ ا َواِحـدا ُموا ُمْصـَطَلحا َلـْم ُيَقـدِّ

 .(َوالتَّكنولوجَيا

 للَعَربِيَّـةِ  :أُقوُل 
َوْضـَع  َوإًِلَّ َفَلـْو ُكنْـَت اْسـَتَطْعَت  ،إِنَّ هَذا الَكالَم ًَل َيُقوُلـُه إًِلَّ ُمَعـاد 

ْصطاِلَحاِت َغْيِر الَعَربِيَّةِ 
ِ
 ،َفُهـَو َأْمـٌر َمْرُغـوٌب فِْيـهِ  ،الـُمْصَطَلَحاِت َبَدًلا مِن اْستِْخَداِم اًل

ا للَوْقـِت  ا لِ َوَلْيَس مِْثُل هَذا ُيَعدُّ َتضييعا ألنَّـَك ُتَحـاِوُل الــُمَحاَفَظَة  ؛َمْجُهـود  لَوًَل إِْهـَدارا
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ــ ــِة مِــَن الَغ َغ ــى اللُّ ــوم  ُمْخَتلَِفــة   بإِْدَخــالِ  ،ْزوِ َعَل ــَرِة فِــي ُعُل ــاِت األَْجنَبِيَّــِة الَكثِْي  ،الَكلَِم

َمةِ  َغـةِ  ،َفالـُمَحاَفَظُة َعَلى هِذِه السِّ ا فِـي اللُّ ا َكبِيـرا ـُة فِـي  ،َتُكوُن إِْنَجـازا َغِويَّ َوالــَمَجامُِع اللُّ

 .ِصَياَنَتَها مَِن الَغْزِو بإِدَخاِل الَكلَِماِت الَوافَِدةِ ُمَحاَفَظَة اللَُّغاِت وَ َحاِوُل َجِمْيِع اللَُّغاِت تُ 

 
 
ا َسَبُب َعَدِم َتْقِديِم اْصطاِلح  ِعْلِمـي َفُهـَو َراِجـٌع إَِلـى َأْسـَباب  َكَمـا  ،اختِـَراع   :َأوِ  ،أمَّ

 .ُأِشْيَر إَِلْيَها فِي َمَكانَِها

َبنَــ) :َقْوُلــهُ  :النُّْقَطلُ  الثَّالَِثلل ُ  ــة  إَِلــى َتْقِوَيـة  فـِـي ُلَغــِة الِعْلــِم َوإِنَّ ُطالَّ  َماسَّ
ا الَيـْوَم بَِحاَجــة 

ائَِدِة الَيْومَ  ةِ -السَّ َغِة اإلنكلِيزيَّ ةا فِي الـَمَجاًَلِت الِعْلِميَِّة؛ ألنَُّهم ِعنَْد َما ُيِريُدوَن -اللُّ َخاصَّ

َ َفإِنَُّهم َيحصُلوَن عليِه مَِن 
 الَعالِي

َّ
الباِلِد الَغربِيَِّة َوبُِلَغتِِهُم الِعْلِميَّـِة َمـَع التَّْحِصْيَل الِعْلِمي

َياَدةِ ِعنَْد َما َيتَ  تِي ُربََّما َتُعوُد إَِلى الِقَياَدِة َوالرِّ ُر وُجوِب الـُمَحاَفَظِة َعَلى ُلَغتِنَا الَعَربِيَِّة الَّ َطوَّ

 .(َأهُلَها

ـ :أُقوُل  ـَباِب َعَلـى َتَعلُّ ـةِ إِنَّ َحثَّ الـُمَهنِْدِس للشَّ ًَل  ،َفُهـَو َأمـٌر َمحُبـوٌب  ،ِم اإِلْنجلِيِزيَّ

ــِرْيمَ  ا؛ ألنَّ َرُســوَلنَا الَك ــدا ــاِء أَب ــنَْهَج الُعَلَم ــِرْيَعَتنَا َوًَل َم ــَو  ،-- ُيَخــالُِف َش ُه

ِم اللَُّغاِت األُْخـَرى لَِحاَجتِنَـا إَِليْ  ُم األَْسَبُق َحثَّ َعَلى َتَعلُّ ُل َوالـُمَعلِّ َكَمـا  ،َهـاالُقْدَوُة األَوَّ

ا َوَعلََّق َعَلْيهِ  ،  َزْيد   ْبنِ  َخاِرَجةَ  َعنْ » :وُهوَ  ،َذَكَر اإِلَماُم أُبو َجْعَفر  الطََّحاِويُّ فِي ذلَِك َأَثرا

  َرُسوُل  َأَمَرنِي) :َقاَل  َأبِيهِ  َعنْ 
ِ
 بِـي َمـرَّ  َفَمـا ،َيُهـودَ  كَِتـاَب  َلـهُ  َأَتَعلَّـمَ  َأنْ  -- اهلل

  َرُسـوُل  َوَقاَل ، (َتَعلَّْمُت  َحتَّى َشْهر   نِْصُف 
ِ
 َعَللى َيُهلودَ  آَملنُ  َملا إِنِّلا» :--اهلل

ا ،«كَِتابِا  َلـهُ  َقَرْأُت  إَِلْيهِ  َكَتُبوا َوإَِذا، إَِلْيِهمْ  َكَتَب  إَِذا َيُهودَ  إَِلى َأْكُتُب  ُكنُْت  َلهُ  َتَعلَّْمُت  َفَلمَّ

 .كَِتاَبُهمْ 
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ـــاَل  ـــو َق ـــر   َأُب ـــا :َجْعَف ْلنَ ـــ َفَتَأمَّ ـــا َفَوَجـــْدَنا اْلَحـــِديَث  َذاَه ـــِردُ  َكـــانَ  َم  َرُســـولِ  َعَلـــى َي

ــْرَيانِيَّةِ  َيُهـودَ  ُكُتــِب  مِـنْ  - اهلل ــِذينَ  اْلَيُهـودُ  َلــهُ  َيْقــَرُؤهُ  َكـانَ  إِنََّمــا بِالسُّ  َكــاُنوا الَّ

 َتْحِريـِف  َعَلـى ْأُمونِينَ َمـ َوَغْيرُ ، فِيهِ  َما َبْعَض  كِْتَمانِهِ  َعَلى َمْأُمونِينَ  َغْيرُ  َوُهمْ ، َيْحُضُروَنهُ 

 بِاْلَعَربِيَّـةِ  َلـهُ  لُِكُتـبِِهمْ  َجَواباـا اْلَيُهـودِ  إَِلـى ُكُتبِـهِ  مِـنْ  َينُْفـذُ  َمـا َوَكانَ ، ُيِريُدونَ  َما إَِلى فِيهِ  َما

ــاُج  ــَواِرَدةُ  اْلَيُهــودُ  َفَتْحَت ــْيِهمْ  اْل ــى َعَل ــنْ  إَِل ــةَ  ُيْحِســنُ  َم ــَرَأهُ  اْلَعَربِيَّ ــيْ  لَِيْق ــاُنوا إِذْ  ِهْم؛َعَل  ًَل  َك

َف  َأنْ  َفَلَعلَّهُ ، اْلَعَربِيَّةَ  ُيْحِسنُونَ   مِـنْ  َكـانَ  إِنْ  ِسـيََّما ًَل ، ُيِريدُ  َما إَِلى إَِلْيِهمْ  ُكُتبِهِ  فِي َما ُيَحرِّ

ـِذينَ  اأْلَْوَثـانِ  َعَبَدةِ    َرُسـولِ  َعَلـى ُقُلـوبِِهمْ  فِـي الَّ
ِ
 َوفِـي، بِـهِ  َخَفـاءَ  ًَل  َمـا--اهلل

  َرُسـوُل  َفـَأَمرَ ، فِيَهـا َمـا اْلكَِتـاِب  َأْهـلِ  َعَلـى وبِِهمْ ُقلُ 
ِ
ا--اهلل  َلـهُ  َيـَتَعلَّمَ  َأنْ  َزْيـدا

ْرَيانِيَّةَ   بَِهـا َوَيـْأَمنَ ، فِيَهـا َمـا كِْتَمـانَ  بَِهـا َفَيـْأَمنَ ،  قِـَراَءةا  َعَلْيـهِ  َوَرَدْت  إَِذا ُكُتـَبُهمْ  َلَيْقَرأَ  السُّ

 َيْقـَرُؤهُ  كَِتـاٌب  َعَلـيِْهمْ  َوَردَ  اْليَُهودِ  َعَلى َوَردَ  إَِذا--كِتَابُهُ  ُكونَ َويَ ، فِيَها َما َتْحِريَف 

تُُهمْ  «بِهِ  َكتََب  َما َغيْرِ  إَِلى فِيهِ  َما َتْحِريِف  َومِنْ ، فِيهِ  َما بَْعضِ  كِتَْمانِ  مِنْ  فِيهِ  َيْأَمنُ ، َعامَّ
(1)

. 



 .(2039(، بَِرْقِم: )5/281َشْرُح ُمْشكِِل اآلَثاِر ) (1)

ِة:  اِر، َقاَل: »َقاَل الَحافُِظ ابُن َحَجر  َعْن هِذِه الِقصَّ َوَهِذِه الطَِّريُق َوَقَعْت لِي بُِعُلو  فِي َفَوائِِد ِهاَلل  اْلَحفَّ

َثنَا َيْحَيى  ، َحدَّ َثنَا اْلُحَسْيُن ْبُن َعيَّاش  َثنَا َجِريٌر، َعِن اأْلَْعَمِش، َفَذَكَرهُ َحدَّ ، َحدَّ يِّ رِّ  .ْبُن َأيُّوَب ْبِن السُّ

ا( َوَأْخَرَجُه َأْحَمُد، َوإِْسَحاُق فِي ُمْسنََدْيِهَما، َوَأُبو َبْكرِ   بُْن َأبِي َوَزاَد: )َفتََعلَّْمُتَها فِي َسْبَعَة َعَشَر َيْوما

َطِريِق اأْلَْعَمِش، َوَأْخَرَجُه َأُبو َيْعَلى مِْن َطِريِقِه، َوِعنَْدُه: )إِنِّي َأْكُتُب  َداُوَد فِي كَِتاِب اْلَمَصاِحِف مِنْ 

ْرَيانِيََّة( َفذَكَرُه، َوله َطِريٌق ُأْخَرى َأْخ  َم السُّ َّ َوَينُْقُصوا َفَتَعلَّ
 َرَجَها اْبُن إَِلى َقْوم  َفَأَخاُف َأْن َيِزيُدوا َعَلي

، َوفِي ُكلِّ  َد بِِه، َنَعْم َلْم َيْرِوِه َعْن َأبِيَسْعد  َناِد َتَفرَّ ْحَمِن ْبَن َأبِي الزِّ  ِه َذلَِك َردٌّ َعَلى َمْن َزَعَم َأنَّ َعْبَد الرَّ

ِة َخ   ُيْمكُِن َأْن َتتَِّحَد َمَع قِصَّ
ُة َثابِت  ٌّ َوقِصَّ

ٌد نِْسبِي ْحَمِن؛ َفُهَو َتَفرُّ ِرَجَة؛ بَِأنَّ مِْن اَعْن َخاِرَجَة إًِلَّ َعبُْد الرَّ

ْرَيانِيَُّة َلكِنَّ اْلَمْعُروَف َأنَّ  َم لَِسانِِهْم، َولَِساُنُهُم السُّ ِة َتَعلُّ لَِساَنُهُم اْلِعْبَرانِيَُّة،  ًَلِزِم َتَعلُِّم كَِتاَبِة اْلَيُهوِديَّ

ْحتَِياِجِه إَِلى َذلَِك 
ِ
ا َتَعلََّم اللَِّساَنْيِن ًل  .(187-13/186ُينَْظُر: َفْتُح الَباِري ) .«َفَيْحَتِمُل َأنَّ َزْيدا

َغِة، َوإًلَّ َفاَل ُتَتَعلَُّم اللَُّغةُ  َم َأَساِسيَّاِت هِذِه اللُّ ا الَقْوُل فِي َعَدِد األَيَّاِم َفهَو أنَُّه َتَعلَّ  فِي هِذِه األَيَّاِم أمَّ

 الَجلِْيِل الَقاَلئِِل، إًِلَّ َأْن َيُكوَن مِْن َباِب الَكَراَمِة لهَذا ال
ِّ
َحابِي  .صَّ
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ا لَِمنْ  َحابَِة َوالتَّابِِعيَن  َواألَدِلَّةُ َعَلى هَذا َكثِيَرٌة ِجدًّ أراَد الوُقوَف َعَليَْها، َسَواٌء مِِن اهتَِماِم الصَّ

 َتَعاَلى َعَلْيِهْم َأْجَمِعْينَ 
ِ
 .باللَُّغاِت، َأِو: اهتَِماِم الُعَلَماِء اآلَخِريَن مِْن َبْعِدِهم، ِرْضَواُن اهلل

َفَعَلى هَذا ًَل ُيْمكُِن َتـْرُك  ،مِّ َوَتْقِديَمهُ َولكِْن َيِجُب َأْن ًَل َننَْسى فِي ذلَِك ُمَراَعاَة األَهَ 

َواإِلْقَباُل َعَلى اللَُّغاِت األَْجنَبِيَّـِة؛ ألنَّ الُبْعـَد َعـْن ُلَغـِة الُقـرآِن ُبْعـٌد  (ُلَغِة الُقرآنِ )العَربِيَِّة 

ا ا َصِحْيحا  .َعْن َفْهِم آَياتِِه َفْهما

اِس ًَل َوكَذا َتِجُب ُمَراَعاُة الـَمَصالِِح َوا َغـاِت؛ ألنَّ َبْعـَض النَـّ ـِم اللُّ لــَمَفاِسِد فِـي َتَعلُّ

 
ِّ
ا َعِن التَّاِريِخ اإِلْسالمِي ِرْيَعِة اإِلْسـالمِيَِّة  ،َيْجنِي مِْن َثَمَرِة اللَُّغاِت األَجنَبِيَِّة إًِلَّ ُبْعدا َوالشَّ

ِشْيَدةِ  ُر بالَغْرِب فِي َعاَداتِ  ،َوَتَعالِْيِمَها الرَّ يَِّئِة َحَتى َينَْسـلَِخ مِـَن اإِلسـالِم َقْلباـا وَيَتأثَّ ِهُم السَّ

 .َواهلُل الـُمْسَتَعانُ  ،َوَقالباا

ابَِع ُ  ـةِ ) :َقْوُلهُ  :النُّْقطَُ  الرَّ ا الـُمْصَطَلَحاُت الِعْلِميَُّة َفيَِجـُب أَْن ُتؤَخـَذ مِـَن األُمَّ َرِة  أمَّ الــُمَتَطوِّ

 
َ
ةا فِـي َمَجـاِل ا ،َكَما ِهي الــُمْصَطَلَحاِت  لطِّـبِّ َوالَهنَْدَسـِة َوالُعُلـوِم التَّْطبِيِقيَّـِة؛ ألنَّ هـِذهِ َخاصَّ

 .َأْصَبَحِت الَيْوَم ُلَغةا َعاَلِميَّةا ُيْتِقنَُها ُمْعَظُم َأْهِل األَْرِض بِاْستِْثنَاِء ُمْعَظِم الَعَرِب 

 الَّ  ،َوَلَعلَّ ُمَحاَوَلَة َتعِريِب ُرُموِز الكِيمَياِء َمَثالا 
َ
َوِل الَعَربِيَِّة ِهي تِي اْعَتَمَدْتَها َبْعُض الدُّ

مِ  ُمَحاَوًَلِت؛ ألنََّها ُتَؤدِّي إَِلى التََّخلُِّف َوَعَدِم ُمواَكبَِة التََّقدُّ   مِْن أَْفَشِل التََّجاِرِب َواـل
ِّ
 .(الِعْلِمي

ا ألََحد   :أُقوُل  َغـا ،إِنَّ إِْطالَق األَْسَماِء َلْيَس مِْلكا ِف بَِهـاَواللُّ ـا  ،ُت َلَهـا َحـقُّ التََّصـرُّ أمَّ

ِذي َيِجُب َأْن ُيَصانَ  ختِـَراِع َوَعـدُم َسـِرَقتَِها ،الَحقُّ الَّ
ِ
ـا إِْطـالُق  ،ُهَو َحـقُّ اإِلْبـَداِع َواًل أمَّ

 :الَحاُسـوِب  َكَما أنََّك َتِجُد الَفَرنِسيِّيَن ُيْطلُِقوَن َعَلـى ،األَْسَماِء َفاَل ُيَغيُِّر فِي الَواقِِع َشْيئاا

(Informatique)،  ِــــــه ــــــَباُن ُيْطلُِقــــــوَن َعَلْي  :َواألَْتــــــَراكُ  ،(ordenador) :َواإِلْس

(bilgisayar)، ا َوهـَذا لَِجِمْيـِع  ،َوإَِذا َذَهْبَت إَِلى اللَُّغاِت األُْخـَرى َتـَرى ذلِـَك َواِضـحا
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ختَِراَعــاِت 
ِ
ــاِدَرةَ - اًل ــْدَرَة النَّ ــَياَرة) :َتبَّْعــَت هــِذِه األَْســَماَء َمــثالا َفَمــَثالا َلــْو تَ  -إًلَّ النُّ  ،السَّ

ِفْينَة يَّاَرة ،السَّ  .إَِلى آِخِر األَْسَماءِ  (..الطَّ

ة   َز َعَلى َثاَلَثِة ُأُمور  ُمِهمَّ   ،َوفِي نَِهاَيِة هَذا الَبْحِث مَِن الـُمِهمِّ َأْن ُأَركِّ
َ
 :َوِهي

ُل  رُ  :األَْمُر األَوَّ َرةُ  أنَّ الـُمَهنِدَس ُيَصوِّ انَِعُة الـُمَتَصدِّ َ الَوِحيَدُة الصَّ
َوًَل  ،أنَّ َأمِريَكا ِهي

ـِة َوْحـَدَها َفلَِمـاَذا ًَل َيـأتِي  ،َأْدِري لَِماَذا ُيْجبُِرَنا َأْن ُنَغيِّـَر هـذِه الَكلَِمـات َوْفـَق اإِلْنِجلِيِزيَّ

 ِصْينِيَّة  
َفاِع َعـْن  ،َمَثالا ُروِسيَّة   :َأوْ  ،َياَبانِيَّة   :َأوْ  ،بِاْصطاِلَحات  َوَكـأنَّ الــُمهنِدَس َجـاَء للـدِّ

 .َوهَذا فِْيِه َما فِْيهِ  ،َوإِْخَضاَع النَّاِس َلُهم ،َوُيِريُد َتْجِميَل ُصَوِرِهُم الَبشَعةِ  ،هؤًلِء َفَقطْ 

ِذْيَن َيْدُعوَن إَِلى َتغييِر الــُمْصَطَلَحاِت عَ  :األَْمُر الثَّانِا َلـى َحَسـِب أنَّ َمنطَِق هؤًلِء الَّ

ختَِراَعــاِت 
ِ
ُر الَعــاِجِزينَ  ،اًل ــَعَفاِء َوَتَصــوُّ ــُق الضُّ

ــى  ،منْطِ ــا َحتَّ ــِذيَن اهنََزُمــوا فِْكِريًّ ــَن الَّ
مِ

 ،اْنَغَمُسوا فِي َضاَللِِهم َوَتاُهوا؛ ألََنُهم َيَرْوَن أْن َنِمْيَل َمـَع الَقـِويِّ َأْينََمـا َرَحـَل َواْرَتَحـَل 

َغــاِت األُْخــَرىَوَأْن َنْجَعــَل ُلَغتَ  ــا َفِرْيَســَة َأْســَماِء اللُّ ــَد أمِريَكــا  ،نَ ــَراُع ِعنْ ختِ
ِ
َوإَِذا َكــاَن اًل

ختَِيـاِر  ،َفْاْنَحَرْفنَا َعِن الَحَجِر األَْسَوِد َواتََّجْهنَـا إَِلـى الَبْيـِت األَْبـَيضِ 
ِ
َوَننَْتظِـُر َسـَفَلَتُهم ًل

رَ  ،َمنَْهج  َجِديد  لُِلَغتِنَا اتََّجْهنَـا إَِليـِه َوَقَرأَنـا َلـُه َأَناِشـْيَد التَّْبِجيـِل  ،َغيُرَها َوَقـِوَي  َوإَِذا َتَصدَّ

 .َوَرَفْعنَا َلُه ِذْكَرهُ  ،َوالتَّْمِجيدِ 

ـْيُش بِـَبْعِض  ،َفأيُّ اْنِهَزام  هَذا ْوُك َوالطَّ ؟ َأَبَلـَغ الُحْمـُق َوالنَـّ َوأيُّ انِحَطـاط  َواْنِحـالل 

َهاِت؟ َواهلُل الـُمْسَتَعانُ النَّاِس إَلى َحدِّ َقْوِل   .مِْثِل هِذِه الُخَزْعَباَلِت َوالتُّرَّ

ـُروِريِّ َأْن ُأِشـْيَر إَِلـى هـَذا الُجـْزِء مِـْن َكالمِـهِ  :األَْمُر الَثالُِك   وُجـوِب  َمـعَ ) :مِـَن الضَّ

تِي الَعَربِيَّةِ  ُلَغتِنَا َعَلى الـُمَحاَفَظةِ  َياَدةِ  ةِ الِقَيادَ  إَِلى َتُعودُ  ُربََّما الَّ رُ  َمـا ِعنْدَ  َوالرِّ  َأهُلَهـا َيَتَطـوَّ

 .(161) :ص .(فِْكِريًّا
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ا ة  ُلَغة   ،َوًَل َأْدِري َعْن أيِّ َواِجب  َيَتَكلَّمُ  ،َفَهَذا الَكالُم َعِجيٌب ِجدًّ ِة  ،َوَعْن ايَّ َوَعْن أيَّ

؛ ألنَُّه َسَعى فِي َجِمْيـِع كَِتابِـِه َأْن َيْهـِدَم َمـا ل ا ،لَعَربِيَّـِة مِـْن ُعُلـوم  ُمَحاَفَظة  ا ،َنْحـوا  ،َوَصـْرفا

ا ا ،َوَأَدباا ،َواْشتَِقاقا نََها ،َوِشعرا يَِّة َوَزيَّ َوَحاَوَل َتْشِويَه ُصوَرِة الُفْصَحَى  ،َوَدَعا النَّاَس للَعامِّ

ـِه  ،َوَلْم َيْتُرْك ُفْرَصةا فِي الَقْبِض َعَلْيَها ،َمْهَما َأْمَكنَهُ   َمـعَ ) :أنَّـُه َجـاَء َوَيُقـوُل َوَمَع هـَذا ُكلِّ

 !(الَعَربِيَّةِ  ُلَغتِنَا َعَلى الـُمَحاَفَظةِ  وُجوِب 

ـا؛ ألنَّـُه َقـاَل َمـا َقـاَل َعـِن   َوَأَراَد َمْحـَو الُفْصـَحى َرأسا
 إِْبلِيِسـيَّة 

ـَط لُِخْطـَوة  َولكِنَُّه َخطَّ

َم  ،الُفْصَحى يََّة فِي َأيِّ َمَكان  َتَكلَّ  ،ُثمَّ َيأتِي َوَيُقوُل فِي أَواِخِر الكَِتـاِب  ،َعنَْهاَوَزيََّن الَعامِّ

ــةِ  ْصــطاِلَحاِت الِعْلِميَّ
ِ
ــُل الَهــَدُف الَبِعيــُد مِــْن هــَذا » :َوَبْعــَد َكلَِماتِــِه األَخيــَرِة َعــِن اًل ُيَمثَّ

َرة  َلَها َبْصَمُتَها فِي العَ  ،الَعَملِ   ُمَتَطوِّ
 َعَربِي ة 

ة  اَلِم الــُمَعاِصِر ًَل َبْصـَمُة َوَيَتَخلَُّص بَِخْلِق ُأمَّ

ا َوَيْحَتاُج إَِلى اإِلْيَضاِح  ،َأْجَداِدَها الَغابِِرْينَ  اٌس ِجدًّ ا َوحسَّ يٌق ِجدًّ
  ،َواألَْمُر ُهنَا َدقِ

ْ
َفلَِكـي

ُة َيِجُب َأْن َتُكوَن ُلَغُة َمْعِرَفتَِها  ،َوُلَغُة َمَحبَّتَِها ،اَوُلَغُة َمِعْيَشتِهَ  ،َوُلَغُة اختَِراِعَها ،َتَتَغيََّر األُمَّ

 ُلَغٌة َواِحَدةٌ  ،َوُلَغُة َتَفاُهِمَها
َ
 فِي ُمْخَتَلـِف  ،ِهي

ُّ
ا َيْفَتِقُدُه اإِلْنَساُن الَعَربِي َوُهَو َأمٌر َهامٌّ ِجدًّ

يَّـةَ  ،َأْرَجاِء َوَطنِنَا وَنُه الَعامِّ ـا ُيَسـمَّ ُث فِيَما َبْينَنَا بِمَّ يَّـةِ َوُنِحـبُّ  ،َفنَْحُن َنَتَحدَّ ـُر  ،بالَعامِّ َوُنَفكِّ

ــةِ  يَّ يَّــةِ  ،بالَعامِّ ــةِ  ،َوَنْكــَرُه بالَعامِّ يَّ  ،َولكِنَّنَــا َنْكُتــُب َرَســائَِلنَا بالُفْصــَحى ،َوَنْشــَتاُق بالَعامِّ

ُم َكْيَف ُنَعبُِّر عْن ُحبِّنَا بالُفْصَحَى  ،َوَنْخُطُب بالُفْصَحى زِدَواِجيَّـُة َخطِيـرَ  ،َوَنَتَعلَّ
ِ
ٌة هِذِه اًل

 
ُّ
ْعُب الَعَربِي َم الشَّ  .َوًَل ُيْمكُِن مِْن ِخاللَِها َأْن َيَتَقدَّ

ُم َمـَع  ُم فِـي َمْجلِـِس اللُّـورَداِت َكَمـا َيـَتَكلَّ  َيَتَكلَّ
ِّ
إنَّ َرئِيَس َمْجلِِس الوَزَراِء الَبِريَطانِي

ُم َمـَع َشـْعبِِه َكَمـا َيـَتكَ  ،اْبنِِه َواْبنَتِِه َوَزْوَجتِهِ  بِْينَ َوَيـَتَكلَّ ِه الــُمَقرَّ
ُم َمـَع إِْخَوانِـِه َوَأْصـِدَقائِ  ،لَّ
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نِ  :أُقـوُل  ُجــِل َوُقْدَرتِـِه الَعِجيَبـِة َعَلــى التََّلـوُّ ــُب مِـْن هـَذا الرَّ َولكـِـنَّ  ،إنَّ الــَمْرَء َيَتَعجَّ

ا  َيْعِرُف َزْيَف ُعْمَلتِِه َجيِّـدا
َّ
يَرفِي ي َحاَلـُه؛ ألنَّـُه َوَقـَع فِـي َتنَاُقَضـات  َواِضـَحة   الصَّ  ،َوُيَعـرِّ

  ،هِذِه األَْسُطِر الـَمْذُكوَرةِ  فِي ،َوأوَهام  بيِّنَة  
َ
 :َوِهي

ختِـَراعِ  :األُْوَلى
ِ
ُه اآلَن اخَتـاَر  ،نَفى أوزوُن َأْن تُكوَن الُفْصَحى ُلَغـَة الِعْلـِم َواًل َولكِنَـّ

يََّة لَِتُكوَن ا َغَة الَوِحيَدَة فِي َجِمْيِع َجَوانِِب الَحَيـاةِ الَعامِّ ختِـَراعِ )َومِنَْهـا  ،للُّ
ِ
َكَمـا  ،(ُلَغـُة اًل

َوًَل أدِري إَِذا َلـــم َتْقـــدِر الُفْصـــَحى َعَلـــى اســـتِْيَعاِب تِْلـــَك  ،أَشـــاَر إليـــِه أوزوُن َنْفُســـهُ 

يَُّة؟ َوهَذا أَراهُ   .َخْلطاا َوَخْبطاا مَِن الـمهنِدسِ  الـُمْصَطَلَحاِت َكْيَف َتْسَتْوِعُبَها الَعامِّ

َر َعـَدَم الَفـْرِق بـيَن  :الثَّانَِي ُ  ِل َأْمـِرِه َأْن ُيَصـوِّ ا َحـاَوَل فِـي َأوَّ ـا َلــمَّ َتنَاَقَض أوزوُن أيضا

 
ُّ
َهــا النَّبـِـي تـِـي َأَقرَّ َهَجــاِت الَفِصــْيَحِة الَّ يَّــِة َواللَّ ســتِْدًلَل  ،-- الَعامِّ

ِ
َوَحــاَوَل اًل

يَّـَة َوالُفْصـَحى  ،بِذلَِك  ا؛ ألَنَّ الَعامِّ يَّـِة َواللََّهَجـاِت َبْوَنـا َشاِسـعا َوبيَّنَّا ُهنَالَِك أنَّ َبْيَن الَعامِّ

َولكِنَّ أوزوَن َجاَء ُهنَا َوَماَل إَِلى أنَّ الُفْصـَحَى  .َكأنَُّهَما ُلَغَتاِن ُمْخَتلَِفَتاِن ُمَتَباينََتاِن َأْصالا 

يََّة ُمَتغَ  اَوالَعامِّ ا! ،ايرَتاِن َتَماما  .َوَلْيَس َكَما َقاَلُه َسابِقا

َفلَِماَذا ًَل َتُكوُن هِذِه  ،إَِذا َكاَن أوزوُن ُيِريُد َأْن َيْجَمَع النَّاَس َعَلى ُلَغة  َواِحَدة   :الثَّالَِث ُ 

َغُة ُلَغَة الُقرآِن الَكِرْيِم؟ َأُيِريُد أوزوُن َأْن ُيْبِعَد النَّاَس َعْن لُ  ـااللُّ َوَتُكـوَن  ،َغـِة الُقـرآِن َتَماما

ــَة؟ َألــيَس هــَذا إِْبَعــاَد النَــاِس َعــِن الُقــرآِن  يَّ ــي الكَِتاَبــِة َوالخَطاَبــِة َوَغْيِرَهــا الَعامِّ
ُلُغــُتهم فِ

ُح بِِه أوزوُن ُدوَن الَخْوِف َوالَخَجلِ  الَكِرْيِم؟ إَِذْن لَِماَذا ًَل ُيَصرِّ
(1)

 ؟

q 
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 أَماَنةٌّ ِفي َرَقَبِة

 َهْل ُيَؤدِ ْيَها؟ ،ـُمَهْنِدِسال

ةٌ  َأَماَنةٌ  ِدسِ الـُمهن َعَلى   َأنْ  َيِجُب  َشاقٌّ  َعَمٌل  َرَقَبتِهِ  َوفِي َشاقَّ
َ
 إِنْ  َلـهُ  َوَيْعَمـَل  ،بِـهِ  َيِفـي

ا َكانَ  اَقـةِ  ِشـَعاَراتِهِ  فِي َصاِدقا ـباِب  لَِتْوِعَيـةِ  الَجـادِّ  َكالَعَمـلِ  ،النَّمَّ  ،ِرَهـاَوَغيْ  ،َوالتَّنـِويرِ  الشَّ

 الُبْعدِ  ُكل   َوَبِعيَدةٌ  َضِعيَفةٌ  َركِيَكةٌ  أَنَها َوَظنَّ  ،بَِزْعِمَها الَعَربِيَّةِ  َقَواِعدَ  انَتَقدَ  أنَّهُ  ُهوَ  َوالَعَمُل 

َهاَمـاِت  آخـرِ  َوإَِلـى ،َوالَعْقـلِ  الـَمنْطِِق  َعنِ  تِّ
ِ
تِـي اًل  َوُعُلومَِهـا الَعَربِيَّـةِ  بَِقَواِعـدِ  َأْلَصـَقَها الَّ

 .َوَغيِرِهمْ  النَُّحاةِ  ُجُهودِ وَ 

اءُ  َيْطُلَب  َأنْ  اآلَوانُ  َفآنَ  ـةِ  بَِعْقلَِيتِـهِ  ُهـوَ  َعَلْيـهِ  َوَيْعَمـَل  بَِبـِدْيل   يـأتِي َأنْ  مِنْـهُ  الُقرَّ َغِويَّ  اللُّ

ةِ  النَّاقَِدةِ  ْعَزَعةَ  ُيِريدُ  ًَل  أنَّهُ  ُيِرَينَا َحتَّى ،الَفذَّ ةَ  الزَّ َمارِ  الَهـْدمِ  إَِلـى ومُ َيـرُ  َوًَل  ،الِفْكِريَّ  ،َوالـدَّ

َباِب  ألْجلِ  َيْجَتِهدُ  :َبْل  دِ  ِصـْدَق  نْفِسـهِ  مِـنْ  َيـَرى َكـانَ  فـإَِذا ،النَّاِشـئِ  َوالِجْيلِ  الشَّ  التََّجـرُّ

مِ  ،الَعَملِ  َوإِْخالَص  ِذي الخَوارَ  الـِمْشَوارَ  َفلُيَتمِّ  .ِصْدَقهُ  للَجِمْيعِ  َوُيْثبَِت  ،بِهِ  َبَدأَ  الَّ

ـَل  ،بِـهِ  َبـَدأَ  َمـا َوإِْتَمـامِ  الــَمسؤلِيَّةِ  مِـنَ  َفـرَّ  الَكـالمِ  هبـَذا ُأَواِجَهـهُ  َأنْ  َقْبَل  نَّهُ َولكِ   َوَتَوسَّ

ــة   ــنِْيَعة   بَِذِرْيَع ــَك  ،َش ــْذر   َواْسَتمَس ــُدهُ  ًَل  بُِع ــْيناا إًِلَّ  َيِزي ــوَ  ،َش ــهُ  َوُه ــِديَل  إِنَّ » :َقْوُل ــدْ  الَب  َق

ُخوُل  ،الكَِتاِب  َأْبَحاِث  فِي يَضةُ الَعرِ  ُخُطوُطهُ  َأْوَضَحْت   إَِلـى َيْحَتـاُج  َتَفاِصـْيلِهِ  فِـي َوالـدُّ

  َعَمــل  
 
  َمْوُســوِعي

 
َســاتِي  َشــْخٌص  َوأَنــا-الَقــاِرُئ  َعِزيــِزي-مِنِّــي َتنَْتظِــرْ  َوًَل  ،َكبِيــر   َوُمَؤس 

 .(172) :ص .«َعام   َأْلِف  مِنْ  َأْكَثرُ  اَعَلْيهَ  َمرَّ  ُلَغة   َقَواِعدَ  َفْرِدي   بُِجْهد   ُأَغيِّرَ  َأنْ  بُِمفَرِدي

ْعِف  مِنَ  َغاَية   فِي الَكالمُ  َفهَذا ؛ َقائِلِهِ  َعَلى يأتِي َوًَل  الضَّ َض  ألنَّهُ  بَِخْير   َأْمـر   لنَْقـدِ  َتَعرَّ

  َوالحمـدُ - يَعَهاَجمِ  اعتَِراَضاتِهِ  َفنَّْدنَا َوَقدْ  ،بالَعربِيَّةِ  َعاِرٌف  َأَحدٌ  عليهِ  ُيَوافُِقهُ  َوًَل  ،َخطِيْر  
ِ
 -هلل
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 الـَوَهنِ  مِـنَ  الــُمْسَتَوى هـَذا فِـي َوانتَِقاَداُتـهُ  ،َوالَهـَوانِ  الَضـْعِف  هـَذا فِي َكالُمهُ  َدامَ  َوَما

ُلوا َفلَيجَتِمُعوا إَِذنْ  ،َكَأمَثالِهِ  الَعربِي ةِ  َأْعَداءِ  َغيرُ  بِهِ  َيُقوُل  َفاَل  ،َوالَوَهمِ   الَعَمـَل  هـَذا َوُيَشكِّ

 الـــمُ 
َّ
ِسي ــِذي ؤسَّ ــهِ  الَّ ِعْي ــةا  َقَواِعــدَ  لَِيَضــُعوا ،أوزونُ  َيدَّ  َقَواِعــدِ  مِــنْ  َوَأْرَصــنُ  َأْقــَوى َعقلِيَّ

 .َوَقَفاٌت  َمَعُهم َلنَا َيُكونُ  ذلَِك  َوَبْعدَ  ،َوَضُعوَها َأنْ  َبْعدَ  َرأينَا فِْيَها ُنبِدَي  َحَتى ،النَُّحاةِ 

رُ  َفالـُمهنِدُس  َوبالتَّالِي  ُمَفْبـَرك   بَكـاَلم   َويـَتَكلَّمُ  ،َأْغـَرَب  َوبَِمنْطِـق   َغِريَبـة   بَِعقلِيَّـة   ُيَفكِّ

ـرُ  ًَل  ،َوَيْعَتـِرُض  َينَْتِقـدُ  َمـا ِعنْدَ  ألنَّهُ  ُهنَا؛  َعـام   َأْلـُف  َعَلْيَهـا َمـرَّ  الَقَواعـدَ  هـِذهِ  أنَّ  فِـي ُيَفكِّ

ـاَللِ  ظِـلِّ  فِـي ،الَخَيالِ  ُمْسَتطِيَل  ،الَبالِ  ُمْسَتِرْيَح  َنْقِدَها فِي َوَيكُتُب  هُ  ،الضَّ  َمـا ِعنْـدَ  َولكِنَـّ

هُ  الَكالمُ  يأتِي ـةُ  َيـَرى بِـهِ  يـأِت  َلـمْ  َفـإِنْ  ،الَبِدْيلِ  َوْضعِ  فِي إَِلْيهِ  الـُمَوجَّ  فِـي َتَقاُعَسـهُ  الَعامَّ

 تِْلـَك  َعَلـى َمَضـى َقـدْ  ،َتطِيلُمْسـ َأْمرٌ  إِنَّهُ  َوَيُقوُل  ،َوالَعِوْيل بالُبَكاءِ  َيْبَدأُ  ،بالَبِدْيلِ  اإِلتَيانِ 

لِْيلِ  إَِلى َيْحَتاُج  الَبِدْيَل  أنَّ  َيِقيناا َعلِمَ  ألَنَّهُ  الَبِدْيَل  مِنِّي َتنَْتظِرْ  َفاَل  ،َطِوْيل َدْهرٌ  الَقواِعدِ   ،الدَّ

 .بِْيلالسَّ  إِلَناَرةِ  الـُمْسَتَعانُ  َواهللُ  ،َعلِْيل اللَُّغاِت  فِي َمنْ  إَِلى أمُرهُ  ليَس  َوهَذا

 الَحثِيـُث  َوالُجْهـدُ  ،النَّاِشـئِ  الِجْيـلِ  فِْكـرِ  فِـي الَزْعَزَعـةُ  هـؤًلءِ  َغاَيـةَ  أنَّ  َتْعَلـمُ  َوبَِهَذا

ْنِحَرافِِهمْ 
ِ
نَّاَنةِ  َدَعواهمُ  فِي َصاِدقِينَ  َوليُسوا ،الَجاَدةِ  َعنِ  ًل اَقةِ  الر   .الـُمْسَتَعانُ  َواهللُ  ،النَّمَّ

q 
  



  

سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  457 

 اإِلْنِجِليِزيَ ُة لـَِماَذا ُجِعَلِت

 اللُ َغَة اأُلوَلى َوُفضِ َلْت َعَلى الَعَرِبيَ ِة؟!

ُد فِي انتَِشاِرَها َوإِْقَباِل النَّاِس  َغِة َتَتَجسَّ َة اللُّ ُروا بَأنَّ ُقوَّ إِنَّ الُخُصوَم ُيَحاِولوَن َأْن ُيَصوِّ

 ،َة َوالَفَرنسيََّة َأْقَوى مَِن الَعَربِيَّـِة الُفْصـَحىَفلِذلَِك يعَتِرُضوَن َعَلْينَا بَأنَّ اإِلْنِجليِزيَّ  ،َعَلْيَها

َر ِعنَْد َجنَاِب الـُمهنِدسِ   !َكَما رأينَا هَذا التََّصوُّ

ا َيْجَهُلوَن الَواقَِع َوًل َيْسَتطِيُعوَن َتْفِسْيَر  ا ُيْدِرُكوَن الَحِقْيَقـَة  ،َظَواِهِرهِ َوَلكِنَُّهم إِمَّ َوإِمَّ

ُهم َعـِن تْ َوَأْخَرَسـ ،مِنُْهُم األَْبَصاَر َوالَبَصائِرَ لكِنَّ الِخَياَنَة َواْلُمؤاَمَرَة َأْعَمْت َوَيْعِرُفوَنَها وَ 

ْقتَِصـاِديَّةِ  ؛الَحِقْيَقةِ 
ِ
ِة اًل َياِسـيَِّة َوالُقـوَّ ِة السِّ َغَة َتنَْتِشـُر َوْفـَق الُقـوَّ  ألَنَّ ُكالًّ مِنَّا َيْعِرُف َأنَّ اللُّ

ــرَّ ) ــا َم ــال ،(َكَم ــةا َف ــافَِلَة َرفِْيَع ــافَِلةا َوالسَّ ــَة َس فِْيَع ــَة الرَّ َغ ــُل اللُّ ُة َتْجَع َة  ،ُقوَّ ــوَّ ــَرى الُق ــا َن َكَم

اِر َوالَوافِِدْيَن  ينيَِّن َفَرَضْت َعَلى التُّجَّ ختَِراِعيََّة ِعنَْد الَياَبانِيِّيَن َوالصِّ
ِ
ُمـوا إَلـْيِهْم اًل َأْن َيَتَعلَّ

كِْيَكـةِ َمَع َأنَّ َهاتَ  ،ُلَغَتُهم ـعيَفِة الرَّ َغـاِت الضَّ اِن مِـَن اللُّ َغتـيِن ُتَعـدَّ َوَحتَّـى َنِجـُد فِـي  ،ْيِن اللُّ

يْنِيَِّة فِي الـَمنَاِهِج  َراِسيَّةِ  أيَّامِنَا ُمَحاَوًَلت  فِي بَْعِض البُْلَداِن اإِلْسالمِيَِّة لَوْضِع اللَُّغِة الصِّ  !الدِّ

ُة َساَدِت   ،َكـالَّ  ،َها َوَأرَصنََهااللَُّغاِت الَعاَلِميََّة لَِكونَِها َأقَواَها َوَأْزَينَ  َوَلْيَسِت اإِلْنجلِيِزيَّ

 مِْن قَِبِل َبِريَطانَيا َوَأْمِريَكـا  :َبلِ 
ِّ
ْقتَصاِد الَعاَلِمي

ِ
يَطَرُة َعَلى اًل َياَسُة َوالسَّ َلَتاالسِّ لِهـِذِه  َشـكَّ

ــا ــةا َوَرْوَنقا َغــِة َأَهِميَّ ُة اَل َفــَوإًِلَّ  ،اللُّ ــْن َحْيــُث الُقــوَّ ــَة بَِحــال  مِــَن األَحــواِل مِ  ُتَقــاِوُم الَعَربِيَّ

ُم َعنَْها  ،َواْلُمْكنَةُ   َتَعاَلَى  فِي َخَصائِِص الَعَربِيَّة َوُمَميَزاتَِهاَكَما َسنََتَكلَّ
ِ
 .بإِْذِن اهلل

َبِب فِي ُصُعوَبِة َقَواِعِد الَعَربِيَّـِة َوَعـَدِم َعقْ  ا َحْصُر السَّ  ؛َفَكـالٌم باطِـٌل َهِزْيـٌل  ،َلنَتَِهـاَأمَّ

ة   ُت ألَنَّ الَعَربِيََّة َذا  َقِويَّ
ـِه َفـإِنَّ  ،َتَتَعلَُّق بَِهاَوَلَها ُعُلوٌم َكثِْيَرٌة  ،َقَواِعَد َوُأُصول  َوَمَع هـَذا ُكلِّ
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ِة ًَل َتْخُلو َعِن النََّظِر فِْيَهـا َوإَِعـا ِل النَّحويَّ
َوًَل ِسـيََّما  ،َدِة ِصـَياَغتَِهاَبْعَض الُفروِع َواْلَمَسائِ

ْيَن َكالِخالَفاِت الـَواِرَدِة فِـي اْلَمَسـائِِل  ـةِ لَِغْيِر اْلُمْخَتصِّ َفإِنََّهـا َصـْعٌب َعَلـى َغْيـِر  ،النَّحِويَّ

ــةِ  ،اْلُمْخــَتصِّ  ــْن َغْيِرَهــا للَعامَّ
 َوَكــذلَِك الَحــاُل بالنِّْســَبِة للوُجــوهِ  ،َفــُيْمكُِن كَِتاَبــُة َنْحــو  مِ

َدِة فِي كتَِفاُء بالَوْجـِه الَواِحـِد وَتـْرُك بـاقِي الوُجـوِه للنُّْخَبـةِ  ،اإِلْعَراِب  الـُمَتَعدِّ
ِ
 َفُيْمكُِن اًل

ِق  َوالـُمَتَعمِّ
(1)

. 

ا َسْفَسَطُة َبْعِض النَّاِس َحْوَل  َوِزَيـاَدِة  ،(َماَئـة  )ِف َوَألِـ (َعْمـرو)َكَحـْذِف َواِو  أُمور  َأمَّ

تِي ُتنَْطُق َوًل ُتْكَتُب  َبْعِض األَشَياءِ  حمن ،ذلِـَك  ،َهَذا) :َكـاألَلِِف فِي ،الَّ  َوَدْعـَوُتُهم (الـرَّ

حَمــان ،َذالـِـَك  ،َهــاَذا) :كَِتاَبــةِ إَِلـى  ــْكلِ  «َطــه ُحســين» َكَمــا َكتـَب  ،(الرَّ  :َاســَمُه بَِهــَذا الشَّ

َبَعُه َبْعُض النَّاِس فِي َعْصِرَنا َوَزاَد َعَليْ وَ ! (َطاَها) ِة َعَلى اتَّ ِم اإِلْنِجلِيِزيَّ ِه َوَجَعَلُه َسَبباا لَِتَقدُّ

َواْضطَِراِب الَحاِل؛ ألنَُّهم َلْو  ،َفهَذا مِْن َشَقاِشِق الـَمَقالِ  ،ُمَتَجاِهالا  :َأوْ  ،َجاِهالا  ،الَعَربِيَّةِ 

ــَرأَ َنَظــُروا  ــَة َل ــى اإِلنجليِزيَّ ــر   واإَِل ــْن ذلـِـَك بَِكثِْي ــَر مِ ــَفَعَلــى َســ ،َأْكَث ِمَثاِل َنِجــُد فِــي ـبيِل اْل

ِة هِذِه اْلَمَزالَِق َوال  :َمآِزَق ـْاإِلنجليِزيَّ

 .(ch)ُيَعبَُّر َعنُْه بِـ ،(چ)َكَما َنِجُد فِي مِْثِل  :َصْوٌت ُيَعبَُّر َعنُْه بَِحْرَفْينِ  -

 .(k)ي مِْثِل َكَما َنِجُد فِ  :َصْوٌت َواِحٌد َيُكوُن فِي ُحُروف  َكثِْيَرة  َوَتْشَتِرُك فِْيهِ  -

 .(c)َكَما َنِجُد فِي مِْثِل  ،َحْرٌف َواِحٌد ُينَْطُق بَأنواع  مَِن األَصَواِت  -

 .(ذ)وَ  (ث)ُينَْطُق بِـ (th)َكَما َنِجُد فِي مِْثِل  ،َحْرَفاِن ُتنَْطَقاِن بَِصْوَتْيِن ُمْخَتلَِفْينِ  -

ا فِي كَ  - ْوُت َيْخَتلُِف َمَع الكَِتاَبِة َتَماما لَِمات  َكثِْيَرة  َوهـِذِه ُتَعـدُّ ُمْشـكَِلةا َعِويَصـةا الصَّ

َغةِ ـالْ  َأَمامَ  ِم لِهِذِه اللُّ  .ُمَتَعلِّ



ا إِْن َشاَء الـَمْوَلى (1)   .َسنََتَكلَُّم عْن هِذِه األُُموِر ًَلحقا
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َواذِّ َحْيُث ًَل ُتْضَبُط َوًل َقاِعَدَة َتْجَمُعَها - َكْثَرُة الشَّ
(1)

. 

امِتِة  -  :َأوِ  ،ْرٌف َفـإَِذا َكـاَن فِـي الَعَربِيَّـِة َحـ :(letters silent)َكْثَرُة الُحروِف الصَّ

تِي ُتْكَتُب َوًَل ُتنَْطُق  ِة مَِئاُت الُحُروِف الَّ  .اثنَاِن َفِفي اإِلنجليِزيَّ

َمنِ  - َغـِة مِـَن ـِْمَثاِل ُيَعـانِي َكثيـٌر مِـَن الــَفَعَلى َسبِْيِل الْ  ،ُمْشكَِلُة الزَّ ُمْشَتِغليَن هبـِذِه اللُّ

ألَنَّ ُلَغَتنَا  ؛َوهَذا بالنِّْسَبِة َلنَا َكالُكْرِد َسْهٌل  ،َماِضيـيَن الْ ُمَضاِرِع التَّامِّ َوالتَِّفريِق َبْينَُه وبـْال

َمنُ  َمنُ  ،فِْيَها هَذا الزَّ ِذْيَن َليَس فِي ُلَغتِِهم هَذا الزَّ ا َغْيُرَنا مَِن الَّ  ،َفيُكـوُن َصـعباا للَغاَيـةِ  ،َأمَّ

َولكِـنَّ الَعِجيـَب َأنَّ الــمهنِدَس  ،َكـالِم أوزونَ  َوَقْد َذَكْرَنا األَْزمِنََة ِعنْـَدُهم ِعنْـَد ُمنَاَقَشـةِ 

ا ِة َوًَل َيَرى َلَها َنْقصا ا بُِحبِّ اإِلنجلِيِزيَّ  .ُمْغَرٌم ِجدًّ

ةِ  َمنُقولِ ـْالَكاَلِم ال :َأوِ  ،ُمَباِشرِ ـُْمَباِشِر َوَغْيِر الـُمْشكَِلُة الْ  - ا  :َأْعنِي ،فِي اإلنجلِيِزيَّ َلـمَّ

ى ِعنَْدُهم بِـ ،َل َكالَم َشْخص  آَخَر َوَتْحكَِيهُ ُتِريُد أْن َتنْقُ   :َوُهَو َما ُيَسمَّ

(Reported Speech/Direct and indirect)،  ــَرٌة َ بَِحــق  ُمشــكَِلٌة َكبِي
َفِهــي

ا فِي البَِداَيِة؛ ألنَّ َتغييَر األَزمِنَـِة وَ  ِة َجِمْيعا ُب اإِلنجلِيِزيَّ ِمَها ُطالَّ األََدَواِت َوُيَعانِي مِْن َتَعلُّ

ة  َبالَِغة    .فِْيَها َصْعَبٌة ًَل ُتْضَبُط إًِلَّ َبْعَد ُجْهد  َكبير  َوَمَشقَّ

َكَما ُتوَجُد فِـي َغْيِرَهـا مِـَن  ،َفُهنَاَك َمَشاكُِل َوُصُعوَباٌت ُأْخَرى فِي َقَواِعِد اإِلنجلِيِزيَّةِ 

ِة ليَسْت َكَما َوهِذِه اإِلَشاَرُة الَيِسيَرُة ألْج  ،اللَُّغاِت األُْخَرى اِء بأنَّ اإِلنجلِيِزيَّ يِر الُقرَّ
ِل َتذكِ

َرَها الـمهنِدُس  َغـاِت  ،َصوَّ َوَسـيأتِي َمَعنَـا فِـي  ،َوفِْيَها َمَشاكُِل َوَعِويَصاٌت َكَغيِرَها مَِن اللُّ



ا، لِكِْن لِيَس هبِذِه ال (1) اذُّ َموجوٌد فِي الَعَربِيَِّة َأْيضا تِي َنِجُدَها فِي اإلنْجلِيِزيَِّة، َوكذلَِك الشَّ  الَّ
َكثَرةِ

 : اذُّ فِي الَعَربِيَِّة َينَْقِسُم َعَلى َأْقَسام  َثاَلَثة  َماعِ  َثانِْيَها: .اْلُمَخالُِف للِقَياسِ  َواِحُدَها:الشَّ  .ُمَخالٌِف للسَّ

ًَلِن َمقُبوًلِن  َثالُِثَها: ا األَخيُر َفَمْرُفوٌض ُمَخالٌِف لِكَِلْيِهَما، َفاألَوَّ   .َأمَّ
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َغـاِت   َعـِن الــُمَقاَرنِة َبـْيَن اللُّ
ٌّ
تِـي َيَقـُع فِْيَهـا  َواألَْخَطـاءِ  ،َأَواِخِر الكَِتـاِب َتأِصـيٌل ِعْلِمـي الَّ

 .الـُمَقاِرنُ 

q 
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 الدَ ْعَوُة ِإَلى الِكَتاَبِة باللَ اِتْيِنيَ ِة!

َأْن َتَرى َمْن َينَْتِمي إَِلى اإِلْسـالِم  ،َوالَكَواِرِث َوالـَمَصائِِب  ،مَِن الَغَرائِِب َوالَعَجائِِب 

تِينِيَّةِ وَ  ،َوالُعُروَبةِ  َق الــُمُرَءة َوالَحَيـاء :َأوْ  ،بِاْستِيْحَياء  َوُبُروَدة َيدُعو إَِلى الالَّ َوأْعَلـَن  ،َمزَّ

ْيَحَة َوالنَِّداء ُهَو ُمَزيِّـٌف ُيَزيِّـُف بـالُغْمِر؟ َحتَّـى  :َأمْ  ،َوًَل َأدِري َهْل ُهَو َجاِهٌل َغْمر ،الصَّ

َراِح هَذا الَخطِّ الَجِمْيلِ  َراِخ َوالنُّدْ  ،َوَصَل إَِلى اطِّ  َبِة َوالَعِوْيل!بالصُّ

ــهُ    َهــْل َعَرُفــوا أنَّ
ِّ
ــِه َحْيــُث ُيَبــدَ  ،ًَل ُيوَجــُد فِــي الَعــاَلِم َأْجَمــُل مِــَن الَخــطِّ الَعَربِــي ُع فِْي

يَّـِة  ،َوُيَزْخَرُف بَِأْشَكال  ًَل َتْملُِك ُلَغٌة مَِن اللَُّغاِت ُعْشَرَها َكَما َنَراَها فِـي اللَّوَحـاِت الَخطِّ

يَِّة الَقِدْيَمِة َوالَحِدْيَثـةِ الَفنِّيَِّة َوا  َفـ ،لتَُّحِف الَخطِّ
ُّ
اٌب ُمـْذِهٌل الَخطُّ الَعَربِـي َفـاَل  ،َخـطٌّ َجـذَّ

 .َوًَل ُيَدانِيِه َقط   ،ُيَساِوْيِه َخط  

ـــُمْسلِِمينَ  ــالِم َوال ــى اإِلْس ــْرٌب َعَل ــُه َح ــِر  ،َولكِنَّ ــُدوِد الَقْه ــْت َأْقَصــى ُح ــْرٌب َبَلَغ َح

ْت ُمنَْتَهى َدَرَجـاِت الَقْسـَوةِ َوتَ  ،َوالَجُبُروت َفلِـذلَِك مِـَن الــُمنَْتَظِر َتقليـُب الَحَقـائِِق  ،َعدَّ

َها َوِر َجِمْيعَها ،ُكلِّ  َواسُمَها ُيْغنِي َعِن التَّعِريِف َوالنُُّعوِت! ،إِنََّها الحْرُب  ،َوَتشِويُه الصُّ

ــِة مَ  تِينِيَّ ــي الكَِتاَبــِة بالالَّ
ألَنََّهــا ًَل َتْملِــُك قــَوانِيَن  ؛َصــائَِب َوَكــَواِرَث َوَمــَع هــَذا َفــإِنَّ فِ

ا فِـي الكَِتاَبـِة بَِهـا َفَمـَثالا إَِذا َأَرْدَت َأْن َتْكُتـَب َحـْرَف  ،َوَضَوابَِط َوالنَّاُس ُمْخَتلُِفـوَن َكثِْيـرا

َت إَِلـى َحـْرِف َوإَِذا َنَظـرْ  ،(k)َومِـنُْهم َمـْن َيْسـَتْخِدمُ  (q)َفِمـنُْهم َمـْن َيْسـَتْخِدُم  ،الَكاِف 

 ؟!نْ َفَماَذا َتْخَتاُر إِذَ  ،(ou)وَ  (o)وَ  (u)الَواِو َفَرَأْيَتُهم َيَتَضاَرُبوَن بيَن استِْخَداِم 

سِم فِي الَعَربِيَِّة ُهَو 
ِ
دٌ )َوَكَما َنِجُد َأنَّ َأْشَهَر اًل َفنَْحُن َنَرى النَّاَس فِي َتَضاُرب   ،(ُمَحمَّ

 بَْعـٌض مِنَْهـا ،َوُصـَور ابَتِـِه َعَلـى أَْشـكال  َواختاِلف  َشِدْيد  فِي كِتَ 
َ
 (Mohamad) :َوهـِذهِ ِهـي

 (Muhamad)وَ  (Mohammed)وَ  (Mohamed)وَ  (Mohammad)وَ 

 !...(Muhamed)وَ  (Muhammad)وَ 
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افِي َوَنْشُرُه فِي الَقنََواِت األُروبِيَِّة َوَوَسائِِل اإِلْعـال  ،مِ َوفِي ذلَِك َيحُضُرنِي َمْقَتُل الَقذَّ

َم َعنْـُه َبْعـُض الَبـاِحثِْينَ  ،َحْيُث ُكتَِب اسُمُه بَأنَواع  َكثِيَرة  ُتنَاِهُض اْلماَئةَ  َوَذَكـَرُه  ،َكَما َتَكلَّ

ْحَمةِ  افِي)ألَنَُّهُم اْخَتَلُفوا فِي كَِتاَبـِة  ؛ُأْسَتاٌذ مِْن َأَساتَِذِة األَْزهِر َعَلى َقنَاِة الرَّ ـر الَقـذَّ  (ُمَعمَّ

ــةِ اإِلنجلِ بِ  تِــي َذَكْرَناَهــا فِــي الــَواوِ  ،يِزيَّ ــاِت الَّ ختاِلَف
ِ
ِة اخَتَلُفــوا َعَلــى اًل ــمَّ ــمَّ  ،َفِفــي الضَّ ُث

ُثـمَّ فِـي اْلِمـْيِم َمـا بـيَن التَّْخِفْيـِف (e)وَ  (a)ُثـمَّ فِـي الَفْتَحـِة َمـا َبـْيَن  ،َتَضاَرُبوا فِي الَعْينِ 

ِم َعَلى  ،ُثمَّ اخَتَلُفوا فِي الَفتَحةِ  ،َوالتَّْشِدْيدِ  وَبْيَن كَِتاَبتَِها  (el)وَ  (al)ُثمَّ فِي األَلِِف َوالالَّ

ا مِن  دا اِل َعَلى اْختاَِلَفات  َكثِْيَرة   ،(ال)ُمَجرَّ إَِلـى آِخـِر اْسـَتَمرَّ الَحـاُل َوَهَكـَذا  ،ُثمَّ فِي الذَّ

 !ُحُروِف الَكلَِمةِ 

تِي نِيََّة َبَدًلا مَِن الكَِتاَبِة بِالُحُروِف الَعَربِيَّـِة الَجِمْيَلـِة َأَبْعَد هَذا َيْطُلُب َعاقٌِل الكَِتاَبَة الالَّ

اِحَرةِ  َكَما َكاُنوا َيدُعوَن إِلْيَها؟ َوأَنا َذَكْرُت هَذا ألنَّنِي ًَل أسَتغِرُب أْن َيْرَتِفـَع َبعـُض  ،السَّ

ُؤوسِ  وِر الــُمدَ -الرُّ َوَلْيَسـِت الِعَماَمـَة  ،نََّسةَ َوحتَّى بعُض َمـْن َلـبَس الِعَماَمـَة ِعَماَمـَة الـزُّ

 َوَيْقـَرُؤوَن ُقـرآَن الَبْيـِت األبـَيضِ -النَِّقيََّة الطَّاِهَرةَ 
ِّ
ـُروَن بِـالِفْكِر الَغْربِـي ـِذيَن َيَتَفكَّ  ،مَِن الَّ

ُدوَن الَعْهَد بِِمْثِل هِذِه األَباطِْيـِل؛ ألنَُّهـم َبـدَ  ،َوَيتَّبُِعوَن َتعالِيَمُهم ُؤوا َحْرباـا َفيأُتوَن َوُيَجدِّ

َهةا َعَلى َتَعالِيِم اإِلْسالمِ  َها ،َوَعَلى األُُصوِل َوالـَمَباِدئِ  ،ُمَكثََّفةا ُمَشوَّ  .َوَعَلى الِقَيِم ُكلِّ

َداَءاِت ُتجـاَه الَعربيَّـِة َفَقـط َوًَل َكـاَلَم َمـَع  ،َواألَْعَجُب مِْن ذلِـَك أنَّـَك تِجـُد هـِذِه النِـّ

 ،لُِلَغـِة الُقـرآِن الَكـِريمِ إأِلَّا ُيَطاَلُبوَن بِِمثِل هِذِه الَمَطالِِب الُمعاِدَيـِة  اللَُّغاِت األُْخَرى َوًَل 

ا أنُفُسـَهم  هـؤًلءِ َفلَِمـاَذا ًَل َيـرتُُك  ،َفإَِذا َجاَء هؤًلِء َوَطَلُبوا مِنَّا َتْرَك الكَِتاَبِة بالَعَربيَِّة َرأسا

ـُهوَلَة فِـي َغيِرَهـا ،ًَل ُيغيِّروَنَهـابعَض َجوانِِب َقَواِعِد الكَِتاَبِة عنـَدُهم وَ  َكمـا  ،َمـَع أنَّ السُّ

 ،(fotograf)إَِلـى  ،(photograph)لَِمـاَذا ًَل ُيَغيِّـُروَن  :َنِجُد فِي مِْثـِل هـِذِه الَكلَِمـاِت 
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 ،(freight) :أوْ  ،(brig)إَلــــــى  ،(bridge) :أو ،(capcha)إَلـــــى  ،(capture) :َأو

إَلى آخِر الَكلَِماِت وَ  .هَذا .(kamunikay)إَلى  ،(communique) :أوْ  ،(frait)إَلى

تِي بيَن الكَِتاَبِة َواللَّفِظ   .ٌن َشاِسٌع؟!وْ بَ وَ  ،َفْرٌق َواِسعٌ الَّ

ـُدوَن األَْصـَواَت فِـي ُلَغـتِِهم :أوْ  ُيعبَّـُر عنـُه  (v)َفأحَياناـا َتِجـُد َصـْوَت  ،لَِماَذا ًَل ُيوحِّ

أحياناـا هبـَذيِن الَحـرَفْيِن َوأحياناـا  (ch)َوَصـْوَت  .(f)ُكـوُن بــَوأحياناا يَ  ،بالَحْرِف َنفِسهِ 

َوإَِلـى آِخـِر األصـَواِت  ،(ti)أحياناـا هبـَذيِن الَحـرَفيِن َوأحياناـا بــ (sh)َوَصْوَت  ،(tc)بـ

عَبِة فِي َطِريِق الُمَتَعلِِّم؟ ائَِكِة الصَّ  الشَّ

(َوُكلُّ َلبِْيب  باإِلَشاَرِة َيْفَهمُ )
(1)

. 

q 

  



ِوْيِل لَِحَسن َحَسنِي  (1)  َعُجُز َبْيت  مَِن الطَّ
ِّ
َويَرانِي  .الطُّ
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 َخَصاِئُص اللُ َغِة الَعَرِبيَ ِة َوُمَميَزاُتَها 

ْتُهم  ،ُخُصوُم العَربيَِّة الَفِصْيَحةَعَلْينَا َلَطاَلَما َيْعَتِرُض  َوُيَعاُدوَننَا َوالعَربِيََّة بُِكـلِّ َمـا َمنـ 

َغـاِت َوَأقْ  ،بِِه الَقِرْيَحة  ،َوَأْزَينَُهـا َوَأْغنَاَهـا ،َواَهـاَوَيْكَرُهوَن الَقْوَل بـأنَّ الَعَربيَّـَة َأْوَسـُع اللُّ

ِة الَعَربِيَِّة َلـم َيطَّلُِعـإنَّ  :ونَ َوَيُقولُ  ،َوَأْرَفُعَها َوَأْعاَلَها َهـاالَقائلِيَن بُِقوَّ َغـاِت ُكلِّ  ،وا َعَلـى اللُّ

 َفَكْيَف َساَغ َلُهم َتفِضيُلَها َعَلى َجِمْيِعَها؟

ا َما ُيَقاُل مَِن الَكـالِم و :أُقوُل  تَِهـاأمَّ  َفَكـالٌم باطِـٌل  ،التَّشـكِيِك فِـي َسـَعِة العربيَّـِة َوقوَّ

َغـ ،َزائٌِل  اِت األُخـَرى َوإِْن َكاَن الَخْصُم َيتَِّهُم المسلِميَن بَكـونِِههم لـم َيطَّلُِعـوا علـى اللُّ

َغـاِت  ًَل ُيمكِـُن ألَحـد  َأْن َيطَّلِـعَ  :َفنَُقـوُل  ،ربيََّة أقَوى اللَُّغاِت وَن بأنَّ العَ مُ وَيجزِ  َعَلـى اللُّ

َغـاِت َأكَثـُر بَِكثيـر  مِـْن َأْن ُيِحـْيَط بَِهـا أَحـٌد مِـَن  ،َجِميِعَها َوهَذا َأْمٌر َقْد ُفـِرَغ مِنـُه؛ ألنَّ اللُّ

طِّالَع َعَلى اللُّغاِت الـمتَداوَلِة الـَمْشُهوَرِة َفُهَو َأمـٌر ُمْمكِـنٌ  ،النَّاسِ 
ِ
َوِعنْـَد َمـا  ،َولكِنَّ اًل

َغــاِت إِ  :ُقْلنَــا َغــاِت الـــَمْشُهوَرَة الـــُمَتَداواَلةَ  ،ن  الَعَربيَّــَة َأْوَســُع اللُّ َوهــَذا َيعِرُفــُه  ،َأَرْدَنــا اللُّ

ا  .النَّاُس َجِميعا

ــةِ  َغــاِت الَعالميَّ ــا علــى َبْعــِض اللُّ راَســِة فِــي َفَمــثالا  ،فــنحُن نجــِزُم بــذلَِك َواطَّلْعنَ الدِّ

َغَة اِس المدرَ  َة ألَكَثَر مِْن يَِّة َدَرْسُت اللُّ َغـِة  ،َسـنَةا  ثاَلَث َعْشـَرةَ إِلنجليزيَّ َوَلـديَّ َمعِرَفـٌة باللُّ

ــةِ  ،الفارســيَّةِ  َغــةِ  ،مِــْن ِخــالِل الُكُتــِب األََدبيَّ ِة َواســتَِماِعي لهــِذِه اللُّ ــعريَّ واِويِن الشِّ  ،َوالــدَّ

يَِّة ُمنْـُذ َأْشـُهر   َوَكَذا َأْدُرُس  ،ُت َمَعُهملَّمْ كَ تَ وَ َها َوكَذلَِك جاَلْسُت أربابَ 
َغِة التُّْركِ َقَواِعَد اللُّ

َغـةِ  ُد  ،َوَقَطْعُت مِنَْها َشْوطاا ًَل بْأَس بِِه لَِمْعِرَفِة َماِهَيِة هِذِه اللُّ كَمـا تكلَّمـُت َمـَع َمـْن ُيَجـوِّ

الَقضـيَِّة وسـألُتُهم  َفَحاَورُتُهم ُمَحاورات  بالنِّْسَبِة لهـذهِ  ،الَفرنسيََّة َواأللمانيََّة َواإِلسبانيَّةَ 

ــ ــَن ال ــِة مِ ــور  توَجــُد يف الَعربي  ــَدُهم أمْ  ،اايَ زَ مَ ـعــْن ُأُم ــَم هــْل ُتوجــُد عن عَل
ِ
؟ فكــاَن ًَل  :أل
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ا الوُجوُد مَع تقصير  بالِغ   :ُهمجوابُ  ا َعَدُم الوُجوِد وإمَّ َوكذلَِك ُلَغتِـي  ،ُمَقاَرَنةا بِالَعَربِيَّةِ  إمَّ

َ الُكرديَّةُ 
 ،أجِزُم بأنَّ العربيََّة أغنَى ُلَغـاِت العـاَلِم َوَأوَسـُعَها َوأْبَهاَهـا َوَمَع َذلَِك  ،األُمُّ ِهي

َوَجـْدُتَها فِـي الَعَربِيَّـِة حيـُث َلـْم  ُأُمـور  َكثِيـَرة   َنـابٌِع َعـنْ َوهـَذا الَكـالُم  ،َوَأْنَقاَهاَوأْرَفُعَها 

َغـِة َذاتَِهـاَفِمنَْها َما ُهـَو َراِجـٌع إَِلـ ،َأِجْدَها فِي َغْيِرَها َومِنَْهـا َمـا ُهـَو  ،-َوُهـَو األَْكَثـرُ -ى اللُّ

َغةِ    ،َراِجٌع إَِلى ُأُمور  َخاِرِجيَّة  ُمْرَتبَِطة  هبِذِه اللُّ
َ
 :َوِهي

ُل   :َكْثَرُة األََدواِ  يف العربيَّ ِ  :األَوَّ

ِم فِي الَعَربِيَِّة يَرى الباحُث   ،الـُمْخَتلَِفةِ  الِهِ حوَ فِي أَ أَدوات  كثيَرةا َتصُلُح لُِمراِد المتكلِّ

ــا مِنَْهــا َهــا مِْثلَ   َيِجــدُ َفــاَل  َغــاِت فِــي ُلَغــة  مِــَوًَل َقِريبا ســتِْفَهاِم َوالنَّْفــي َكالتَّوكِ  ،َن اللُّ
ِ
يــِد َواًل

َربيَّةِ َفهِذِه الَكْثَرُة مَِن األََدَواِت مِيَزٌة َكبيَرٌة مِْن ُمَميَزاِت العَ  ،َوالطََّلِب َواألَْمِر َوَغْيِرَها
(1)

. 

ُم إِخَباَر الـُمَخاَطِب بأْمر  َمـا  ،ُيلِِقـي إَِلْيـِه َكالَمـُه ُدوَن التَّوكِْيـدِ  ،َفَمَثالا َلو أَراَد الـُمَتَكلِّ

ُد َكالَمُه َعلى َقْدِر حاِل الـُمَخاَطِب  ا ،َوَقْد ُيَؤكِّ دا ا :َأوْ  ،إَِذا َكاَن ُمُتَردِّ ا :َأوْ  ،َشاكًّ  :َأوْ  ،ُمنْكِرا

اَجاحِ   .دا

ٌة َلطِيَفٌة َذَكَرَها َكثِيٌر مِـَن الُعَلَمـاءِ  اِزيُّ حيـُث َذَكَرَهـا  ،َوفِي هَذا قِصَّ مِـنُْهُم اإِلَمـاُم الـر 

 ُقرآنِيَّـة  
 إَِلـى َركِـَب  ُمَتَفْلِسَف ـْالـ اْلكِنْـِديَّ  َأنَّ  :اأْلَْنَبـاِريُّ  َرَوى» :َفَقـاَل  ،َوَمثََّل َلَهـا بِآَيـات 

دِ ـْالـ ا اْلَعـَرِب  َكـاَلمِ  فِـي َأِجـدُ  إِنِّـي) :َوَقـاَل  ُمَبرِّ   َعْبــدُ ) :َتُقـوُل  اْلَعـَرَب  َأِجـدُ  ،!(َحْشـوا
ِ
 اهلل

  َعْبدَ  إِنَّ ) :َتُقوُل  ُثمَّ  ،(َقائِمٌ 
ِ
  َعْبدَ  إِنَّ ) :َتُقوُل  ُثمَّ  ،(َقائِمٌ  اهلل

ِ
دُ ـْالـ َفَقـاَل  ،(َلَقـائِمٌ  اهلل  َبـلِ  :ُمَبرِّ



ُل: ُيْمكُِن َأْن ُيَقاَل: هِذِه األََدَواُت َمْوُجوَدٌة فِي اللَُّغاِت األُْخَرى، َكْيَف َتُكوُن مِْيَزةا للَعَربِيَِّة؟ َفنَُقو (1)

ا ًَل  ا َعْن  َنَعْم، َونحُن أيضا ُننْكُِر َوجوَدَها فِي اللَُّغاِت، َولكنَّ وُجوَدَها فِي الَعَربِيَِّة َيْخَتلُِف َتَماما

باا، َوَقَواِعَد وتـَأِصيالا   .َوجوِدَها فِي اللَُّغاِت األُْخَرى، َكْثَرةا َوَتَشعُّ



  

 
466 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى 

ــ ــةٌ  َمَعانِيـاْل ْخــتاَِل  ُمْخَتلَِف
ِ
  َعْبــدُ ) :َفَقــْوُلُهمْ  ،اأْلَْلَفــا ِ  ِف ًل

ِ
ــهِ  َعــنْ  إِْخَبــارٌ  :(َقــائِمٌ  اهلل  ،قَِيامِ

  َعْبدَ  إِنَّ ) :َوَقْوُلُهمْ 
ِ
  َعْبـدَ  إِنَّ ) :َوَقـْوُلُهمْ  ،َسـائِل   ُسَؤالِ  َعنْ  َجَواٌب  :(َقائِمٌ  اهلل

ِ
 :(َلَقـائِمٌ  اهلل

 .لِِقَيامِهِ  ُمنْكِر   إِْنَكارِ  َعنْ  َجَواٌب 

اْلَقاِهرِ  َعْبدُ  َواْحَتجَّ 
(1)

ةِ  َعَلى  ـائِلِ  لُِسـَؤالِ  َجَواباـا ُتـْذَكرُ  إِنََّما بَِأنََّها ،َقْولِهِ  ِصحَّ  بِـَأنْ  السَّ

 :َنْحـوُ  ،لِْلَقَسـمِ  َجَواباـا َكانَ  إَِذا َواْلَخَبرِ  ُمْبَتَدأِ ـالْ  مِنَ  اْلُجْمَلةَ  َأْلَزُموَها َقدْ  َرَأْينَاُهمْ  إِنَّا :َقاَل 

( 
ِ
ا إِنَّ  َواهلل  ُقـْل  اْلَقـْرَنْينِ  ِذي َعـنْ  َوَيْسـَئُلوَنَك ] :هُ لُ وْ قَ  لِ يْ زِ نْ التَّ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  َوَيُدلُّ  (ُمنَْطلٌِق  َزْيدا

ــَأْتُلو ــْيُكمْ  اَس ــهُ  َعَل ــراا  مِنْ ــا ،ِذْك ــا إِنَّ نَّ ــهُ  َمكَّ ــي َل ــهُ  ،[83: اْلَكْهــِف ] [اأْلَْرضِ  فِ ــي َوَقْوُل لِ  فِ  َأوَّ

ــوَرةِ   ،[13: اْلَكْهــِف ] [بـِـَربِِّهمْ  آَمنُــوا فِْتَيــةٌ  إِنَُّهــمْ  ،بـِـاْلَحقِّ  َنَبــَأُهمْ  َعَلْيــَك  َنُقــصُّ  َنْحــنُ ] :السُّ

ـا َبِريءٌ  إِنِّي َفُقْل  َعَصْوكَ  َفإِنْ ] :َوَقْوُلهُ  ـَعَراءِ ] [َتْعَمُلـونَ  مِمَّ  إِنِّـي ُقـْل ] :َوَقْوُلـهُ  ،[216: الشُّ

ِذينَ  َأْعُبدَ  َأنْ  ُنِهيُت    ونِ دُ  مِنْ  َتْدُعونَ  الَّ
ِ
ِذيرُ  َأَنـا إِنِّـي َوُقـْل ] :َوَقْوُلـهُ  ،[56 :اأْلَْنَعامِ ] [اهلل  النَـّ

ا َذلَِك  َوَأْشَباهُ  ،[89: الحجر] [ُمبِينُ ـْال   َأْمـرِ  َعَلـى َيـُدلُّ  َأنَّـهُ  ُيْعَلمُ  مِمَّ
ِّ
 -- النَّبِـي

ارَ  بِهِ  ُيِجيَب  بَِأنْ   فِْرَعـْونَ  اْأتَِيـا] :هُ ُلـوْ قَ  هِ ْيـلَ عَ وَ  .هِ ْيـفِ  وارُ ظَ اَنـوَ  َجـاَدُلوا َمـا َبْعـضِ  فِـي اْلُكفَّ

ـَعَراءِ ] [اْلعاَلِمينَ  َربِّ  َرُسوُل  إِنَّا َفُقوًَل   إِنِّـي فِْرَعـْونُ  َيـا ُموسـى َوقـاَل ] :هُ ُلـوْ قَ وَ  ،[16: الشُّ

ةِ  َوفِي ،[104: اأْلَْعـَراِف ] [اْلعاَلِمينَ  َربِّ  مِنْ  َرُسوٌل  َحَرةِ  قِصَّ  [ُمنَْقلُِبونَ  اَربِّن إِلى إِنَّا] :السَّ

ـاِهرِ  مِنَ  إِذْ  ،[125: اأْلَْعَراِف ]  آَذنَ  َأنْ  َقْبـَل  َلـهُ  آَمنْـُتمْ ] :هِ َقْولِـ َعـنْ  فِْرَعـْونَ  َجـَواُب  َأنَّـهُ  الظَّ

 .[49: الشعراء 71: طه] [َلُكمْ 

 َظـنٌّ  لِْلُمَخاَطِب  َلْيَس  َأْمر  بِ  اْلَخَبرُ  َكانَ  َوإَِذا لِلتَّْأكِيدِ  َأنََّها َوالتَّْحِقيُق  :اْلَقاِهرِ  َعْبدُ  َوَقاَل 

امِعُ  َكانَ  إَِذا إَِلْيَها ُيْحَتاُج  َوإِنََّما «إِنَّ » إَِلى ُهنَاكَ  ُيْحَتْج  َلمْ  ،ِخاَلفِهِ  فِي  ،اْلِخـاَلَف  َظـنَّ  السَّ



ُة فِي: )َدًَلئِِل اإِلْعَجاِز( (1) َباُب فِي ُعُلوِم 1/223(، َوُصْبُح األَْعَشى )315ص) َوالِقصَّ (، َواللُّ

 .(1/238(، َواألَْطَوِل للِعَصاِم )1/45(، َوُبغَيُة اإِليَضاِح )16/184(، َو)1/307الكَِتاِب )
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 :اس  وَ نُ  يبِ أَ  َكَقْولِ  مِْثُلهُ  َيْبُعدُ  بَِأْمر   اْلَخَبرُ  َكانَ  إَِذا ُحْسناا َتْزَدادُ  َتَراَها َولَِذلَِك 

رِْي ِ ]  [ِمَن السَّ

 النَّللللللاسِ  ِمللللللنَ  بِاْلَيللللللْأسِ  َك ْيلللللللَ عَ 

 

َنْفِسلللللَك  ِغنَلللللى إِنَّ  
(1)

 اْلَيلللللاسِ  ِِلللللا 

 
 

َنَّ  َمْوقُِعَها َحُسنَ  َوإِنََّما
ِ
ـا .اْلَيـْأسِ  َعَلـى َأْنُفَسُهمْ  َيْحِمُلونَ  ًَل  النَّاَس  َأنَّ  اْلَغالَِب  أل  َوَأمَّ

مِ  َمعَ  َجْعُلَها ا إِنَّ » :َقْولَِك  فِي لِْلُمنْكِرِ  بااَجَوا الالَّ َنَّهُ  ؛َفَجيِّدٌ  «َلَقائِمٌ  َزْيدا
ِ
 اْلَكـاَلمُ  َكـانَ  إَِذا أل

ْنَكارُ  َيُكونَ  َأنْ  ُيْحَتَمُل  َوَكَما ،َأَشدَّ  التَّْأكِيدِ  إَِلى اْلَحاَجةُ  َكاَنِت  رِ ُمنْكِ ـالْ  َمعَ  امِعِ  مِنَ  اإْلِ  السَّ

ا اْحَتَمَل   .اْلَحاِضِرينَ  مِنَ  َيُكونَ  َأنْ  َأْيضا

ِذي فِي ُمَتَكلِّمُ ـالْ  َظنَّ  إَِذا َتِجيءُ  َقدْ  َأنََّها َواْعَلمْ   إِنَّهُ ) :َقْولَِك  مِْثُل  ُيوَجدُ  ًَل  َأنَّهُ  َوَجدَ  الَّ

وءِ  َفَعاَمَلنِي إِْحَسانٌ  إَِلْيهِ  مِنِّي َكانَ  َك  َنْفِسـَك  َعَلـى َتـُردُّ  َفَكَأنَّـَك  ،(بِالسُّ ـِذي َظنَـّ  َظنَنْـَت  الَّ

ِذي فِي اْلَخَطأَ  َوُتَبيِّنُ  ْمَت  الَّ  َربِّ  قاَلـْت ] :َمـْرَيمَ  ُأمِّ  َعـنْ  ِحَكاَيـةا  َتَعـاَلى َقْوُلهُ  َوَعَلْيهِ  ،َتَوهَّ

 َعَلْيـهِ  ُنـوح   َقْوُل  َوَكَذلَِك  ،[36: ِعْمَرانَ  آلِ ] [َوَضَعْت  بِما َأْعَلمُ  َواهللُ  ُأْنثى َوَضْعُتها إِنِّي

اَلمُ  ُبونِ  َقْومِي إِنَّ  َربِّ  َل قا] :السَّ َعَراءِ ] [َكذَّ «[117: الشُّ
(2)

. 

 َعِقَب َكالم  َبِديع  َلُه فِي اإِلَشاَرِة 
ُّ
يِن ابُن َعاِدل  النُّْعَمانِي َة ِسَراُج الدِّ َوأوَرَد هذِه الِقصَّ

مِ )إَِلى إِْدَخاِل   ٻ ٻ ٻ ٱ } :فِي َقْولِِه َتَعاَلى (إِنَّ )َوَتجِريِدَها مِْن َخَبِر  (الالَّ
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 .فِي ِديَوانِِه: )إِنَّ الِغنَى َوْيَحَك فِي الَياِس( (1)

 .(282-2/281التَّفِسيُر الَكبِيُر ) (2)
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ْرَسُلون إَِلْيُكمْ  إِنَّآ] :هُ لُ وْ قَ » :َفَقاَل   اَهـلَ َخ دْ أَ وَ  ،دِ ْيـكِ وْ التَّ  مِ ًَل  نْ مِـ هِ هذِ  «إنَّ » رَ بَ َخ  دَ رَّ َج  [مُّ

َ  ؛ةِ يَ انِ الثَّ  رِ بَ َخ  يفِ 
ِ
 د  ْيـكِ وْ تَ بِ  ُل ُسـالرُّ  مُ هُ تْ لَ ابَ َقـفَ  ارِ َكـنْ اإلِ  دَ رَّ َجـمُ  والُ مَ كْ تَ اْسـ ىَلـوْ األُ  يفِ  مْ هُ نَّ أل

 ةِ ادَ َيـزِ بِ  (ُل ُسـالرُّ ) مُ هُ تْ لَ ابَ َقـفَ  ،ارِ َكـنْ اإلِ  يفِـ اَلُغوابَ  ةِ يَ انِ الثَّ  يفِ وَ  ،«إنَّ »ـبِ  انُ يَ تْ إلِ ا وَ هُ وَ  ،د  احِ وَ 

 .«مِ الالَّ »ـبِ وَ  «نَّ إ»ـبِ  واتَ أَ فَ  ،دِ يْ كِ أْ التَّ 

 بِ لَ طَ وَ  ،اءٌ دَ تِ ابْ  :ام  َس قْ أَ  ةُ ثَ اَل ثَ  ارُ بَ ْخ األَ  :انِ يَ البَ  ُل هْ أَ  اَل قَ 
ُّ
 .يٌّ ارِ كَ نْ إِ وَ  ،ي

  دُ دَّ رَ تَ يَ  نْ مَ ـلِ  (اُل قَ يُ ) :ُل وَّ األَ َِ 
 .(ٌف َعارِ  َزْيدٌ ) :وُ حْ نَ  ،رِ اآلَخ  ىلَ إِ  نِ يْ فَ رَ الطَّ  دِ َح أَ  ةِ بَ ْس نِ  يفِ

  دٌ دِّ رَ تَ مُ  وَ هُ  نْ مَ ـلِ  :اانِ الثَّ وَ 
 نَّ إِ ) :هُ َلـ اُل َقـيُ فَ  ،ار  َكـنْ إِ  َض عْ بَ  هُ لَ  كِرٌ نْ مُ  ،هُ لَ  ٌب الِ طَ  ،َك لِ ذَ  يفِ

 .(َعاِرٌف  اَزْيدا 

«(َلعَاِرٌف  اَزْيدا  نَّ إِ ) :هُ لَ  اُل قَ يُ فَ  ،هِ ارِ كَ نْ إِ  يفِ  غْ الِ بَ يُ  مْ لَ  :ُك الِ الثَّ وَ 
(1)

. 

ــَزُة  ،ْفــَت َعَلــى األََدَواِت األُْخــَرىَوإَِذا َوقَ  ،َوهــَذا ُهــَو التَّوكِيــُد َفَقــطْ  ــْت َلــَك مِي َتَبيَّنَ

ُق  ،الَعَربِيَِّة َعَلى َسائِِر اللَُّغاِت فِيَها  .َواهلُل َتَعاَلى ُهَو الـُمَوفِّ

ا الَعَربِيَّ ِ َكثَرُة األََساليِ  َوالتَّعبيَراِ   :الثَّانِا
ِِ: 

َعةِ َومِـَن األُُمـوِر الــُملِفَتِة للنََّظــِر ُهـَو ُمكْ  ِم بالَعَربِيَّــِة فِـي التََّعـابِيِر الـــُمَتنَوِّ  ،نَـُة الــُمَتَكلِّ

ُتُه َعَلى األََسالِيِب الَبِديَعِة الـُمْخَتلَِفِة فِي الَغَرِض الَواِحدِ  ِعنَْد َما ُيِريُد َأْن ُيَعبَِّر َعـْن  ،َوُقوَّ

تي َتملُِكَها وُجوِد تِْلَك الكِنَاياِت َوال َوهَذا َيْرجُع إَِلى ،ُمَراِدهِ  ستَِعاراِت الَّ
ِ
تَّلميَحاِت َواًل

َغُة الَفِصيَحةُ  َضا)َفإِنََّك للَغَرِض الَواِحِد َكـ ،هِذِه اللُّ  (..يَوالنَّْهـ ،َواألَمرِ  ،َوالَغَضِب  ،الرِّ

ا َكثِيَرةا لألَْمرِ  ،َفَمَثالا  ،بِوسِعَك التَّعبِيُر بأَسالِيَب ُمْخَتلَِفة    :عِرُف َلُه َمـَثالا َكَما نَ  ،َتِجُد ِصَيغا



بِن َعاِدل  ) (1)
ِ
 .(16/184اللَُّباُب ًل
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َوالــَمْصَدَر النَّائِـَب  ،َواْسَم فِْعـِل األَْمـرِ  ،َوالـُمَضاِرَع الـَمْجُزوَم باَِلِم األَْمرِ  ،فِْعَل األَْمرِ )

 .(َعْن فِْعلِهِ 

 َكَمـا َقـاَل  ،َومِـْن َثـمَّ األَْمـُر َنْفُسـُه َيـُدلُّ َدًَلًَلت  َكثِيـَرةا خاِرَجـةا َعـِن األَْمـِر الــَمعُلومِ 

 
ُّ
ْوَكانِي اِزيُّ  َقاَل » :الشَّ  فِي ُمْسَتْعَمَلةٌ  اْفَعْل  ِصيَغةُ  :اأْلُُصولِيُّونَ  َقاَل  :(َمْحُصولِ ـْال) فِي الرَّ

ا َعَشرَ  َخْمَسةَ   :وجها

الةَ  َأقِيُموا] :ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ كَ  :اِب جَ يْ إلِ لِ  -  .[الصَّ

ا فِيِهمْ  ُتمْ َعلِمْ  إِنْ  َفَكاتُِبوُهمْ ] :َكَقْولِهِ  :َولِلنَّْدِب  -  هِ لِ وْ قَ كَ  ،ُب يْ أدِ التَّ  هُ نْ مِ  ُب رُ قْ يَ وَ  ،[َخْيرا

--  ِْبن
ِ
ـا ُكـْل » :َعبَّاس   ًل  َقـدْ  َكـانَ  َوإِنْ  إَِلْيـهِ  َمنْـُدوٌب  اأْلََدَب  َفـإِنَّ  ،«َيلِيـَك  مِمَّ

اْس قِ  مْ هُ ُض عْ بَ  َجَعَلهُ  اايِ غَ مُ  ما  .ِب وْ دُ نْ للمَ  را

 .[َفاْكُتُبوهُ ] ،[ْشِهُدواَواْستَ ] :هِ لِ وْ قَ كَ  :ادِ َش رْ لإلِ وَ  -

ْرَشادِ  النَّْدِب  َبْينَ  َواْلَفْرُق  ْرَشـادَ  ،اآْلِخـَرةِ  لَِثَواِب  النَّْدَب  َأنَّ  َواإْلِ ْنَيا لَِمنَـافِعِ  َواإْلِ  ،الـدُّ

ْستِْشَهادِ  بَِتْركِ  الثََّواُب  َينَْتِقُص  ًَل  َفإِنَّهُ 
ِ
 .بِِفْعلِهِ  َيِزيدُ  َوًَل  ُمَداَينَاِت ـْال فِي اًل

 .[َواْشَرُبوا ُكُلوا] :َتَعاَلى َقْولِهِ  مِْثُل  :َولإِْلَِباَحةِ  -

[ِشـْئُتمْ  َما اْعَمُلوا] :ُل ثْ مِ  :دِ يْ دِ هْ للتَّ وَ  -
(1)

 هُ نْـمِ  ُب رُ ْقـيَ وَ  ،[اْسـَتَطْعَت  َمـنِ  َواْسـَتْفِززْ ] ،

ا َجَعُلوهُ  َقدْ  َكانَ  َوإِنْ  [َتَمتَُّعوا ُقْل ] :ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ كَ  :ارُ ذَ نْ اإلِ  ْسما
  .آَخرَ  قِ

ْمتِنَانِ  -
ِ
ا َفُكُلوا] :ُل ثْ مِ  :َولال  . [اهلل َرَزَقُكمُ  مِمَّ



ا قوُلهُ  (1) : أمَّ ُّ
وِشي المُ -َقاَل َشيُخنَا أُبو الَفْضِل ُعَمُر الَحدُّ الُة َوالسَّ اْعَمُلوا فِي َأْهِل َبْدر: )-عليِه الصَّ

َ للتَّْكِرْيِم، َأِو: التَّْرِشْيِد، لَِرْفِع التَّ َما ِشْئُتْم َفإِنِّي َقْد َغَفْرُت َلُكمْ 
ْحِجْيِر، َكَأنَُّه ( َفَليَْس للتَّْهِدْيِد َبْل: ِهي

ا  َقاَل: اْفَعْل َما ِشْئَت، ًَل َحَرَج َعَلْيَك ِصْرَت َرِشْيدا
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 .[آمِنِين بَِسالم   اْدُخُلوَها] :امِ رَ كْ لإلِ وَ  -

 .[قَِرَدة ُكوُنوا] :رِ يْ خِ ْس للتَّ وَ  -

نْ  بُِسوَرة   َفْأُتوا] :زِ يْ جِ عْ للتَّ وَ  -  .[مِْثلِه مِّ

 .[اْلَكِريم اْلَعِزيزُ  َت َأنْ  إِنََّك  ُذْق ] :ةِ انَ هَ لإلِ وَ  -

 .[َتْصبُِروا ًل َأوْ  َفاْصبُِروا] :ةِ يَ وِ ْس للتَّ وَ  -

 .[لِي اْغِفرْ  َربِّ ] :اءِ عَ للدُّ وَ  -

اِعرِ  َكَقْولِ  َولِلتََّمنِّي -  :الشَّ

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

َهلللللا َأَل  ْيلللللُل  َأيُّ  اِللللللانَج  أل الطَِّويلللللُل  اللَّ

ْحتَِقارِ  - 
ِ
 .[ُمْلُقونَ  َأْنُتمْ  َما َأْلُقوا] :َعاَلىتَ  َكَقْولِهِ  :َولاِل

 .ىهَ تَ نْ اِ  ،[َفَيُكون ُكنْ ] :نِ يْ وِ كْ للتَّ وَ  -

ْنَذارَ  التَّْأِديَب  َجَعَل  َوَمنْ  ،َمْعناى رَ َش عَ  ةَ َس مْ َخ  هِ ذِ هَ فَ  - ْينِ  َمْعنََيْينِ  َواإْلِ  اهَ لَ عَ َج  ،ُمْسَتِقلَّ

 :َمَعانِيـالْ  مِنَ  َبْعُضُهمْ  َوَجَعَل  ،َمْعناى رَ َش عَ  ةَ عَ بْ َس 

ْذنَ  - يَِّباِت  مِنَ  ُكُلوا] :الىعَ تَ  لهِ وْ قَ  َنْحوُ  :اإْلِ  .[الطَّ

ا َوْلَيْبُكوا َقلِيالا  َفْلَيْضَحُكوا] :وُ حْ نَ  :رَ بَ الخَ وَ  -  .[َكثِيرا

 .[َقاض َأْنَت  َما َفاْقضِ ] :وُ حْ نَ  :َض يْ وِ فْ التَّ وَ  -

 .[َتَرى َماَذا َفاْنُظرْ ] :هِ لِ وْ قَ كَ  :ةَ رَ وْ ُش مَ ـالوَ  -
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ْعتَِبارَ  -
ِ
 .[َأْثَمر إَِذا َثَمِرهِ  إَِلى اْنُظُروا] :َنْحوُ  :َواًل

 .[ُبْرَهاَنُكم َهاُتوا ُقْل ] :وُ حْ نَ  :َب يْ ذِ كْ والتَّ  -

 وَ  -
ِ
 .«ْل عَ افْ » :كَ رِ يْ ظِ نَ لِ  َك لِ وْ قَ كَ  :اَس مَ تِ لْ اًل

 .[بَِغْيظُِكم ُموُتوا ُقْل ] :وُ حْ نَ  :َف يْ هِ لْ التَّ وَ  -

 .[َوَيْلَعُبوا َيُخوُضوا َفَذْرُهمْ ] :وُ حْ نَ  :رَ يْ بِ ْص التَّ وَ  -

«ىنا عْ مَ  نَ يْ رِ ْش عِ وَ  ةا تَّ ِس  :يانِ عَ مَ ـال ةُ لَ مْ ُج  ونُ كُ تَ فَ 
(1)

. 

َرُة ال :الثَّالُِك  ِْ ُ  األَْلَفاِظ َوَو  :َوَغَزاَرُتَها َمَعانِالِْقلَّ

ا كــفِْيَها َتَرى  أنََّك  ،مِْن َغْيِرَها إِنَّ مِْن َأَهمِّ َما َتَتَميَُّز بِِه الَعَربِيَّةُ  ا واِحـدا َلَهـا  (َهـْل )َحْرفا

ُب الْ  ُع ـَمَعان  َكثِْيَرٌة بَِحْيُث َيَتَعجَّ ـةِ ُمَتَطلِّ َغِة الَعْبَقِريَّ َيسـَتطِْيُع  َوبَِفْضـِل ذلِـَك  ،َعَلى هِذِه اللُّ

ُم والَكاتِـُب هبَـ ألَنَّـُه بإِْمَكانِـِه َأْن  ؛َوُجْهـد   َعنَـاء  أيِّ ُدوَن َوُيْسـر  أن ُيَعبِّـَر بُِسـهوَلة  ا المتكلِّ

ا اخَتَلَج   .فِي َصْدِرِه بأَقلِّ التََّعابِيرِ  ُيعِرَب َعمَّ

 (البـاءِ ) :كَمـا ُهـَو الَحـاُل فِـي ،َوكذلَِك َتِجُد َمعاينَ كثيرةا فِي ُحـُروف  َوأَدَوات  ُأَخـرَ 

اوغيِرَها َكثيرَ ..وَ  (َما)وَ  (فِي)وَ  ـِة َفلِذلَِك إَِذا َترْ  ،ٌة جدًّ َجْمَت َصْفَحةا مِـَن الَعَربيَّـِة إَلـى أيَّ

وهَذا َأْمٌر َيْعِرُفُه ُكلُّ َمْن َعِمـَل  ،ُلَغة  ُأْخَرى َفإِنََّك َتْحَتاُج إَِلى َصْفَحَتْيِن َفَأْكَثَر لَِتْرَجَمتِِك 

 .َوَلْيَس َخافِياا َعَلى ِذْي َعْينَْيِن بَِغْيِر َمْين   ،فِي َمَجاِل التَّرجمةِ 
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 :َكْثَرُة ُمْفَرَداِ  الَعَربِيَّ ِ  :ابِ ُ الرَّ 

إنَّ الَعَربِيََّة َأْغنَى ُلَغـاِت الَعـاَلِم َوَأْثَراَهـا فِـي الــُمْفَرَداِت َحيـُث َتِجـُد فِيَهـا َسـَعةا فِـي 

َغـاِت األُْخـَرى بَكْثـَرة  َكـاثَِرة   ،الـُمفَرَداِت   أكَثُر مِـْن ُمفـرَداِت اللُّ
َ
 ،اثَِرة  َوِزَيـاَدة  ُمَتنَـ ،َوِهي

ِم بِِهِذِه  ِرْيَق للُمَتَكلِّ َل الطَّ َوهَذا الثََّراُء فِي الـُمفَرَداِت مِْن أَهمِّ ُمَميَِّزاِت الَعَربِيَِّة حيُث َسهَّ

َغِة والَكاتِِب بَِها َد َلُهم ُمْكنَةا َوُقْدَرةا َعَلى اإلْبَداِع َوالتََّفنُِّن فِي َصـْوِغ الِعَبـاَراِت؛ ،اللُّ  َوَمهَّ

 .َفَيْسَتْخِدُم مِنَْها َما َيَشاُء َوَيَدُع َما َيَشاءُ  ،نَّ األَْلَفاَ  َمْوُضوَعٌة بيَن َيَدْيَها َوُبِسَطْت ألَ 

ِة َوالِجــْذرِ  َيــاَدُة فـِـي الـــُمفَرَداِت الـــُمسَتقلَّ ْشــتَِقاِق  ،وهــِذِه الزِّ
ِ
َفَلــْو أَتْيــَت إَلــى َأْمــِر اًل

 .اآلتَِيةِ  َكَما َسيَأتِينَا فِي النُّْقَطةِ  ،الَعَدَد َيتََضاَعُف َدَرَجات   َلَقَضيَْت الَعَجَب مِْن أمِرهِ؛ ألنَّ 

ِغيرُ  :الَخاِمُس  شتَِقاُق الصَّ
ِ
 :ال

شـتَِقاِق  ُمفَرَداِت ـالْ إنَّ 
ِ
 َواًل

ِّ
ـرفِي شـتَِقاِق الصَّ

ِ
فِي الَعربيَِّة ُتنَاِهُض اْلمليوَن بَِفْضـِل اًل

ةَ  ،َومنُه َتأُخُذ َكلَِمات  كثيَرةا ألنََّك َتْملُِك اْلِجْذَر  ؛الَكبيرِ  ِجـْذَر  :َأوْ  ،َفَمَثالا إَِذا أَخذَنا َمـادَّ

دَ  ،وَأَعادَ  ،َعادَ ) :َفِمنُْه َنْحُصُل َعَلى َكلَِمات  كثيرة  مِْثلِ  ،(ع و د)  ،َواْعَتـادَ  ،َوَعـاَودَ  ،وعوَّ

دَ   ،َوَعــاَدةٌ  ،َوَوِعْيـدٌ  ،َوِعيــاَدةٌ  ،َوَمَعـادٌ  ،َوِعْيــدٌ  ،َوَعـْوَدةٌ  ،َوُعــَودٌ  ،َوَعـْودٌ  ،َواْســَتَعادَ  ،َوَتعـوَّ

دٌ  ،َواعتِيادٌ  ،َوَتْعِويدٌ  ،وإَِعاَدةٌ  ،وُمعاَوَدةٌ   .(َوَعاِديٌّ  ،واْستَِعاَدةٌ  ،َوَتَعوُّ

ــا َتــْدُخُل فِــي هــَذا  ،َوهَكــَذا لَِبــاقِي الَكلَِمــاِت األُْخــَرى َواألشــَياُء الـــُمْسَتْحَدَثُة أيضا

 ُكلَّ َجِدْيد  مِِن اختَِراع  َواْبتَِكار  َوبَِفْضلِِه يُ  ،الَباِب 
َ
ي  .ْمكِنُنَا َأْن ُنَسمِّ
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اِدُس  شتَِقاُق الَكبِيرُ  :السَّ
ِ
 :ال

تِــي َذَكْرَناَهــا ُة َمادَّ ـْالــ ــابَِقُة الَّ ِشــتَقاِق الَكبيــرِ  (ع و د)السَّ
ِ
ــْو أَخــْذَناَها لال ــنَْعكُِس فَ  ،َل َت

ــيَّ  ــِذِه  ،(و د ع)وَ  (د و ع)وَ  (د ع و)وَ  (و ع د)وَ  (ع د و)َتصــيُر وَ  ةا ُسَداس ــن ه ــَبْعٌض م َف

شتَِقاَقاِت فِي ُكلِّ َماَدة  ُمهَمٌل َواألَكثُر 
ِ
شتَِقاِق مِنَْها اًل

ِ
ا ذَ َهـبِ وَ  ،ُمسَتعَمٌل َكَما فِي ُكُتِب اًل

 .َوَثَراَءَها َعَة الَكلَِماِت الَعربيَّةِ َس َتعَلُم 

ا فِي الـَمْعنَىَوإِنَّ بيَن ُكلِّ هذِه األَْلَفاِ   .هَذا َفاقا َوَما َداَمِت  ،َوُقْرباا ،الـُمَتَقاِرَبِة َلْفظاا اتِّ

َوَمْهَما َقُرَبِت األَْلَفاُ  َوَكاَنِت الَعاَلَقُة  ،األَْلَفاُ  َقِريَبةا َاْسَتْلَزَم هَذا الُقْرُب ُقْرَب الـَمْعنَى

ةا  ًَلَلةِ  َقُرُب الـَمْعنَى الـُمْشَتَركُ  ،بيَن أْلَفاظَِها َقِويَّ  .َوَقِوَي فِي الدَّ
ابِ ُ  فَ  :السَّ  :اَِِهااِ  لًلَشياِء وَتفريُ  أوَص تمييُز الصِّ

َقـْت بـيَن َأْوَصـاِف األَشـَياءِ  ،إنَّ مِْن ُمَميَزاِت الَعَربِيَِّة َوَخَصائِِصَها ا فَمـثالا إِذَ  ،أنََّها َفرَّ

ُح َش ُيبيِّنوا الَكثَرَة لِ  وا أنْ ادُ رَ أَ   ًل ُيصرِّ
َفَعلـى  ،َيكَتفـوَن بَِمـا َيـدلُّ عليـهِ  :بْل  ،ِمهِ باْس  ونَ يء 

ـَجِر  (الَغْمرَ ) الَكثِيرِ  سبيِل اْلِمثاِل أنَُّهم اخَتاروا للَماءِ  فـإَِذا اسـَتخَدُموا  ،(الَغْيَطـَل )َوللشَّ

 ،يَِّن اْلَمقُصـودَ َحتَّـى ُتَبـ (َماُء الَكثِيـرُ ـاْلـ) :َماِء فِي َقْولَِك ـْالَغْمَر ًل ُيحتاُج َمَعُه إَِلى ذْكِر ال

 فِي َمراتِِب الَكثَرِة قـائاِلا  ،(الَغْمرِ )َوَتْكَتِفي بِـ
ُّ
ْثرُ » :كَما ذَكَر الثَّعالِبي  .اْلَمـاُل الَكثِيـرُ  :الـدَّ

الَغـنَُم  :الَكَلَعـةُ  .اإلبِـُل الَكثِيـَرةُ  :الَعـْرُج  .الَجـْيُش الَكثِيـرُ  :اْلَمْجـرُ  .اْلَماُء الَكثِيرُ  :الَغمرُ 

ْيَلمُ  .النَّْحُل الَكثِيَرةُ  :الَخْشَرمُ  .ةُ الَكثِيرَ  و َوَعـْن َثْعَلـِب  .النَّْمُل الَكثِيرُ  :الدَّ عْن َأبِـي َعْمـر 

 
ِّ
ــي ــِن األَْعَراب ــِن اْب ــاُل  .َع ــرُ  :الُجَف ــْعُر الَكثِي ــُل  .الشَّ ــَجُر  :الَغْيَط ــرُ الشَّ ــومُ  .الَكثِي  :الَكْيُس

يـِث وابـِن  .الِعَياُل الَكثِيـَرةُ  :الحْشَبَلةُ  .يلِ عِن اللَّيِث َعِن الَخلِ  ،الَحِشيُش الَكثِيرُ  عـِن اللَّ

  .األْهُل واْلَماُل الَكثِيرُ  :الِحَيرُ  .ُشميل  
ِّ
عـِن ابـِن  .الُغَبـاُر الَكثِيـرُ  :اْلَكـْوَثرُ  .َعِن الكَِسـائِي
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ِّ
  .الَجَماعُة الَكثِيَرةُ  :الجبِلُّ والِقْبُص  .األْعرابي

ِّ
و َواألَْصَمِعي «.عْن أبي َعْمر 

(1)
. 

اَن   َذاُ  َصًدى ُمَتَميِّزٍ  َكِلَماُ  الَعَربِيَّ ِ  :الثَّاِمنُ   :َرنَّ

ا َتَتَميَُّز بِِه الَعَربِيَُّة َعْن َسائِِر اللَُّغاِت  فِـي  ،أنََّهـا ُلَغـٌة َرنَّاَنـٌة َذاُت َصـدى َجِمْيـل   ،إنَّ مِمَّ

َفلِـذلَِك  ،َوَتَرنُِّم َكلَماتَِها َوَطَرِب ُجَملَِهـا ،اظَِهاَوَتتَِّسُم بُِعُذوَبِة ألفَ  ،َكلَِماتَِها َوفِي ُجَملَِها

ْعَر فِي الَعَربِيَِّة أَرقَّ َوَأْجَمَل َوأَلذَّ مِنُْه فِي اللَُّغاِت األُْخَرى َوهَذا الَكالُم أُقوُلـُه  ،َتِجُد الشِّ

ْعِر الُكرِديِّ    ،َبْعَد اطِّاَلِعي َعَلى الشِّ
ِّ
ِّ َوالتُّْركِـي

َوَسـِمْعُت هـَذا  ،َواإلنجلِيـِزيِّ  ،َوالَفاِرِسي

 .الَكالَم مَِن الـُمنِصِفْيَن مِْن أرَباِب هِذِه اللَُّغاِت َوَغْيِرَها

ــَعَراِء َوُمَســاِعَدٌة َلُهــم ــِة َصــالَِحٌة للشُّ َفَمــَثالا َلــو أراَد  ،َوَمــَع هــَذا فــإِنَّ َكلَِمــاِت الَعَربِيَّ

 بَِكلَِمة  َعَلى
َ
اِعُر َأْن َيأتِي َغيِرَهـا مِـَن األَْوَزاِن َفـإَِذا  :َأوْ  ،(َمْفُعول  ) :َأوْ  ،(َفاِعل  )َوْزِن  الشَّ

 .بِِمئاِت َكلَِمات  َأَماَمُه بِِخالِف اللَُّغاِت األُْخَرى

ا الَعَربيَّ ِ  :التَّاِس ُ 
 :الَحْذُف َواإِلْيَجاُز ِِ

ختَِصاَر َوالتَّْقِديراِت فِي الَعَربِيَِّة مِْن َأْجَمـ
ِ
َغـِة الَبِدْيَعـةِ إِنَّ اًل  ،ِل األَشـَياِء فِـي هـِذِه اللُّ

اَحيُث َتَرى َشْيئاا  َكَمـا َتِجُدوَنـُه فِـي  ،َيُقوُم َمَقاَم ُجْمَلة  َعِرْيَضـة   ،َمَثالا  ،(التَّنِوينِ )كـ َيِسيرا

 ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ } :َقْولـِـِه َتَعــاَلى

 .(الزلزلة) {  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

َهـا (ڃ) :َقْولِـِه َتَعـاَلىفإِنَّ التَّنـويَن فِـي  ـابَِقِة ُكلِّ  ،َتنـِوْيُن ِعـَوض  َعـِن الُجَمـِل السَّ

ِل الَكالمُ  ْر َوَلْم ُيَطوَّ َيوَمئِـذ إَِذا ُزْلِزَلـِت ) :ألنَّ َأْصَلُه َهَكَذا ؛َفبِهذا التَّنويِن َوْحَدُه َلْم ُيَكرَّ



(1)  
ِّ
 .(49ص) فِْقُه اللَُّغِة ألبِي َمنصور  الثَّعالِبي
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ُث َأْخَباَرَهـااألَْرُض ِزْلَزاَلَها َوَأْخَرَجِت األَْرُض َأْثَقاَلَهـا وَ   !!(َقـاَل اإِلْنَسـاُن َماَلَهـا ُتَحـدِّ

 !َوَكَفاَك ُمؤَنَة التَّْكَرِر َواإِلَعاَدةِ  ،َولكِْن بِهذا التَّنِْوْيِن اْكَتَفى َعِن التَّطويلِ 

ِ  َواألََسالِيِ  الَكَ ِميَِّ  لُِقُروٍن َكثِيَرةٍ  :الَعاِشرُ  ْعرِيَّ  :َبَقاُء اْلَثاِر الشِّ

رَء بوْسِعِه أْن َيِقَف َعَلى الَكلَِماِت الَعربيَِّة َواسـتَِخداَماتَِها مِـْن َقْبـِل أكَثـَر مِـْن إِنَّ الم

ا ،ألِف َسنَة  إَلى َيْومِنَا هذا ا َوَنْثـرا َن  ،َوَقْد ُتُتبَِّع َكاَلُم ُفَصـَحاِء الَعَربيَّـِة َوُأَدَبائَِهـا ِشـْعرا َوُدوِّ

َوَكـاَن فِـي ُكـلِّ َعْصـر  َومِْصـر   ،َها النَّاُس َوقَرُؤوَهـا َوَأْقَرُؤوَهـافِي َدَواِويَن َكثِيَرة  َوَتَداَولَ 

َغِة َوِدَراَيِة َمَسائِلَِها روَن الـَمَجالَِس لِِرَواَيِة هِذِه اللُّ اٌد َيَتَصدَّ ُه  ،ُرَواٌة َوُروَّ بَِفْضِل َوذلَِك ُكلُّ

 
ِ
َغِة لَِجْمِعَها َبْعَد حْفِظ اهلل ِة اللُّ َوهذا ُيعَتربُ عـاماِلا أساسـيًّا  ،لُِلَغِة الُقرآنِ َتَعاَلى  ُجُهوِد أئمَّ

ا ا َصــِحيحا ــيرا ــِة َتْفِس ــِة َواألدبيَّ ينيَّ ــِه  ،لَتفِســيِر النُُّصــوِص الدِّ ــَع َكونِ اَم ــودا ــاِت  َمْفُق َغ يف اللُّ

يٌص للَعَربِيَّةِ  ،الَعالميَِّة ُكلَِّها  .َوهِذِه بَِحق  مِيَزٌة َكبِيَرٌة ِخصِّ

 :َكاَنْت  َكَما َوَبَقاُ َها الَعَربيَّ ِ  َتَغيُّرِ  َعَدمُ  :ي َعَشرَ الَحادِ 

تي ُكتَِبْت َقْبَل َحَوالِي أْلَفي َسنَة  َمفُهوَمـٌة لمـْن يَ  إنَّ نُصوَص الَعربيَّةِ  يَّـَة بِ رَ ُف العَ عـرِ الَّ

ا َغـاِت األُخـَرى ،جيِّدا  ،فِْيَهـا ًَل ُتْفَهـمُ ألنَّ النُُّصـوَص الَقِديَمـَة  ؛َوهذا غيُر موجود  يف اللُّ

ــْل  ــالا  :َب ــَرُأ أْص ــى ســبيِل  ،ًَل ُتْق ـــِمَثالِ َفَعَل ــِة  ال ــوِص األَدبيَّ ــَن النُُّص ــةا مِ ــْو أخــذَنا جمَل َل

لَِغْيِرِهَما مِـَن األَُدَبـاِء  :َأوْ  ،(م1400:ت)فِري تُشوَسريجِ لِ  :أوْ  (م1616:ت)لِِشكِسبيرَ 

َلْت َوَعَفْت  ؛ُد اإِلنجليزيَّةَ ًل َيْفَهُمَها َحتَّى َمْن ُيجوِّ  ،الُقَدَماءِ  َغَة َتغيََّرْت َوَتبدَّ ألنَّ هذِه اللُّ

ــاُرُســوُمَها  ــاِس مِــَن الــ ،َرأسا َمعنِي يَن بالنُُّصــوِص ـَْوًل ُتْفهــُم القِديمــُة إًلَّ ِعنــَد َبْعــِض النَّ

 !فَقطْ  التَّاريخيَّةِ 
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ِب  ا مِْن َقِصْيَدة  للُمَثقِّ ِذي َماَت َقْبَل اإِلْسالِم بِأْكَثَر مِْن  ،الَعْبِديِّ  َفِمْن ُهنَا َأْنُقُل ُجْزءا الَّ

َوُهـَو  ،َوَكأنَُّه لَِشاِعر  مِْن َعْصِرَنا الَحاِضـرِ  ،َفاقَرُؤوُه َواحُكُموا َعَلى َأْلَفاظِهِ  ،َثالثِيَن َسنَةا 

 :َيُقوُل 

 [ِمَن الَواِِرِ ]

 انِللللَأَتتْ  رٍوَعْملللل َوِمللللنْ  رٍوَعْملللل إِلللللى

 

 ينِ ِصلللالرَّ  َوالِحللللمِ  جلللداِ  النَّ  اَأِخللل 

 

 

 

لللللل إِمَّ  بَِحلللللل    َأخللللللا ونَ َتُكلللللل َأنْ  اَِ

 

لللَأعرَِف    َسلللمينا ِملللنْ  اَغثِّللل ِمنلللَك  َِ

رِْح  َوإِلَّ   للللللللللللاطَّ َِ ِ ِخللللللللللللْذ  ان  انِ َواِتَّ

 

اً   قيلللللللللللَك  َعلللللللللللُدو   َوَتتَّقينلللللللللللا َأتَّ

ْمللللللل اإِذَ  يرِ َأدْ  َوملللللللا   اَوجًهللللللل ُت َيمَّ

 

ُهملللللللا الَخيلللللللرَ  ُأريلللللللُد    ينلللللللاَيلِ  َأيُّ

 َأبَتغيللللللل ِ  اَأَنللللللل يالَّلللللللذِ  َأَألَخيلللللللرُ  

 

 َيبَتغينللللللا ُهللللللوَ  يالَّللللللذِ  الَشللللللرُّ  َأمِ  

قِ  ُت َعِلْملللللل ااذَ َملللللل ىَدَعلللللل    ِ يْ َسللللللَأتَّ

 

 انِللللللللليْ َنبِّ ِ  َمغيِ  لبِالللللللللل َوَلكِلللللللللن 

 
 

 َتقِريباا
ِذي َماَت َقْبَل اإِلسالِم بَِقْرن  َوُهَو َيْرثِي ُكَلْيباـا  ،وَكَذا ُهَو الـُمَهْلِهُل بُن َربِيَعَة الَّ

 ُمَعبَِّرة  
َرة  يَّة  ُمَؤثِّ

َفهـَذا َصـْدُرَها إِْذ  ،َوَكأنََّها لَِشاعر  فِي َعْصِرَنا لِوُضـوِح ِعَباَراتَِهـا ،فِي َمْرثِ

 :َيُقوُل فِْيَها

 [ِمَن الَبِسيْطِ ]

ْنَيا يف َخْيلللرَ  لَ  َلْيلللُ  كُ   ِِيَهلللا َوَملللنْ  اللللدُّ

 

ْيَتَهلللا َأْنلللَت  إنْ   يَهلللا َملللنْ  ِِلللا َخلَّ  ُيَخلِّ

َتلللللى َأيُّ  َلْيلللللُ  كُ    َوَمْكُرَمللللل ٍ  ِعلللللز   َِ

 

َفاِسللِف  َتْحللَت   َِ  إذْ  السَّ  َسللاِِيَها َيْعُلللو

ُقْللللُت  لِلللا ُكَلْيبلللًا النَُّعلللاةُ  َنَعلللى   َلُهلللمْ  َِ

 

 َرَواِسلليها َمللاَدْ   َأمْ  األَْرُض  َبنَللا َملاَدْ   

لَماءَ  َلْيَت    َوَقَعلْت  َتْحَتَهلا َملنْ  َعَللى السَّ

 

ا األَْرُض  َوَحاَلللِت    ِِيَهللا بَِمللنْ  ْنَجاَبللْت َِ

لل َّنِ  ِمنَللاِزُل  َأْضللَحْت    َدَرَسللْت  َقللْد  بِالسُّ

 

 َأَقاِصللليَها َتْفلللَزعْ  َوَللللمْ  ُكَلْيبلللًا َتْبكِلللا 
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 َصلللنِيَعتِ ِ  ِملللنْ  َكاَنلللا َواْلَعلللْزمُ  اْلَحلللْزمُ 

 

 ُأْحِصلللليَها َقللللْومُ  َيللللا آلَئِلللل ِ  ُكلللللَّ  َمللللا 

 اَأِعنََّتَهلللل ِِلللا َتلللْرِدي اْلَخْيلللَل  الَقائِلللُد  

 

للْت  اْلَخْيللُل  إَذا َزْهللَواً    َتَعاِديهللا ِِللا ُبحَّ

 ُيْطِعُمَهلللا َينَْفلللكُّ  َملللا اْلُكلللومَ  النَّلللاِحرُ  

 

 بَِراِعيَهللللا اْلَحْمللللَرا الِمَ لللل َ  َواْلَواِهللللُ   

 َأِسلللنَُّتَها ُتْلَقلللى َملللا َتْغِللللَ   َخْيللللِ  ِملللنْ  

 

لللللَبْتَها َوَقلللللْد  إِلَّ    َأَعاِديَهلللللا ِملللللنْ  َخضَّ

ر  َمَع  ،إَِلى الَعنَْبِر الُخضم َوَقْد ُنِسَب   ا َمْفَهوَمٌة دوَن َأيِّ َتَفكُّ َ َأيضا
َبعُض األَبياِت َوِهي

َمنِ    ،َأنَّ َصاِحَبَه َلم ُيْدِرِك اإِلسالَم َوَماَت َقْبَل البِْعَثِة بُِقَراَبِة َقْرَنْيِن مَِن الزَّ
َ
  :َواأَلبَياُت ِهي

َجزِ ]  [ِمَن الرَّ

 اضلللطِراُبها َدللللِويَ  ِملللن راَبنلللا َقلللد

 َواِغتِراُبهللللللللا َبهللللللللراءَ  يف َوالنَللللللللأيُ  

 قِراُبهللللا َيِجلللل  َمللللًلى تِِجلللل  ل إِنْ  

 
 

ل    لَِتُكوَن لَِساَن آِخـِر كِتـاب  ُمنَـزَّ
ٌّ
َغِة ِسرٌّ إِلِهي ا َأقوُل َلو َلم َيكْن فِي ُخُلوِد هِذِه اللُّ َحقًّ

ْكِل؛ ألَ  ،مِْن عنِْدهِ  نَُّه مَِن الُمسَتِحيِل َأْن َيْبَقـى َنـصٌّ مِـْن َنُصـوِص َلم َتُكْن َتْبَقى بِهَذا الشَّ

ِة ُلَغة  ُأْخَرى مِْن ُلَغاِت الَعاَلمِ  ِوْيَلـةِ  ،َأيَّ ِة الطَّ ا َبْعَد ُمـُروِر هـِذِه الــُمدَّ َكَمـا  ،َوَيُكوَن َمْفُهوما

  .(ُلَغِة الُقرآِن الَكِرْيمِ )َنِجُدُه فِي الَعَربِيَِّة 

 :تَّقِديُم َوالتَّأِخيرُ ال :الثَّانَِا َعَشرَ 

إِنَّ الَعَربِيََّة بَِفْضِل الَحَرَكـاِت اإِلْعَرابِيَّـِة َلَهـا ُقـْدَرُة التَّقـِدْيِم َوالتَّـأِخيِر بُِصـوَرة  َغِرْيَبـة  

اَبة   َغِة َعَلى ُمْكنَة  َوُقْدَرة  َوُفْسـَحة  مِـْن أَ  ،ُمْذِهَلة   َجذَّ ُم بِهِذِه اللُّ ْمـِر التَّعبِيـِر َوَيُكوُن الـُمَتَكلِّ

َفَمـَثالا إَِذا َضـَرْبنَا مَِثـاًلا  ،ُدوَن َتْشِويِش الـَمْعنَى َوَتشـِريِد ِذْهـِن الــُمَخاَطِب  ،َوالِخَطاِب 

ا مَ ) :الُجمَلَة اآلتَِيةَ  َأَخْذَناَعلى َذلَِك  ةا جَ َأْعَطَى َسِعْيٌد َخالِدا َفهِذِه الُجْمَلُة َتْسَتطِْيُع َأْن  .(لَّ
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مَ  َر الَعنَاِصَر مِنْهَ وَ  ُتَقدِّ  ،ُمَخاَطِب ـُتِريُد إِيَحاَءَها إَِلى الْ  َمُروَمة   َكْيَف ِشْئَت ألَْغَراض   اُتأخِّ

  ،َوإَِشاَرات  َرائَِعة   ،بَِدًَلًَلت  َبِديَعة  
َ
 :َوِهي

ا مَ *  ةا جَ َأْعَطَى َسِعْيٌد َخالِدا َ دوَن التَّْقِدْيِم َوالتَّأخيرِ  :لَّ
َوهَذا إِذا َكاَن  ،الُجْمَلُة كَِما ِهي

ْهنِ   الـذِّ
َ
َوُتِريـُد إِخَبـاَرُه بـأْمِر هـَذا َفَقـْط ُدوَن التَّركِيـِز َعَلـى ُجـْزء  مِـْن  ،اْلُمَخاَطَب َخالِي

ـِذي َقـاَم بِـِه  ،َأْجَزاِء الَخَبِر وإِْبـَراِزهِ  َكَمـا ُيْمكِـُن َأْن َيُكـوَن الَغـَرُض منْـُه إِْظَهـاَر الِفْعـِل الَّ

 .ُهنَا (الَعَطاءُ )َوُهَو  ،اَن َنْوِعهِ َوبيَ  ،الَفاِعُل 

ا مَ *  ةا َسِعْيٌد َأْعَطَى َخالِدا ا َأعَطـى  :َجلَّ َوهَذا إَِذا َكاَن عنَد اْلُمَخاَطـِب ِعْلـٌم بـأنَّ َأَحـدا

ا) َتاباا (َخالِدا
ِضي َفالبالَغُة َتْقتَ  ،َغيُرُهَما :َأمْ  ؟َسِعيدٌ  :َأَبْكٌر َأمْ  ،َولكِْن ًل َيْعِرُف َمْن ُهوَ  ،كِ

ْخِص الـُمْعطِيُهنَا َتْقِديَم  ؛ ألنَّ الـُمَخاَطَب بِانتَِظاِر استَِماِع هَذا فِي اإِلْنَشاءِ  (َسِعْيد  )الشَّ

ًلا   .الُجْزِء َأوَّ

ا َأْعَطى َسِعْيٌد مَ *  ةا َخالِدا ْكلِ  :َجلَّ ا)إَِذا ُكنَْت َلَدْيَك ِعْلـٌم بـَأنَّ  ،َوفِي هَذا الشَّ  (َسـِعْيدا

اَأْعَطَى َواحِ  َم  ،دا ـا َأْن ُأَقـدِّ  إَِذا َأْنَشـأُت َكاَلما
َّ
ا)َولكِنََّك ًل َتْعـِرُف َمـْن ُهـو؟ َفَعَلـي  (َخالِـدا

 لُِيَطابَِق َكالمِي ُمْقَتَضى َحاَجتَِك!

اجَ مَ *  ةا َأْعَطى َسِعْيٌد َخالِدا ا)َوهَذا إَِذا ُكنَْت َعلِْمـَت َأنَّ  :لَّ ا)َأْعَطـى  (َسـِعْيدا  ،(َخالِـدا

ِء فِـي  َولكِنََّك 
ْ
ـي َم َلـَك اسـَم هـَذا الشَّ َّ َأْن ُأَقـدِّ

ـِذي َأْعَطـاُه؟ َفَعَلـي ـيُء الَّ ًل َتْعِرُف َمـا الشَّ

 .(َمَجلَّة) :َوُهَو ُهنَا ،اإِلْنَشاءِ 

َم َعنُه الُعَلَماءُ  ٌر فِي الَباَلَغِة الَعَربِيَِّة َوَقْد َتَكلَّ   أَشارَ َكَما  ،َوهَذا ُمَقرَّ
ُّ
 الَخطِْيُب الَقزوينِي

َبِب لَِتقِديِم الـُمْسنَِد إَلْيهِ  «ُمْسنَِد إَِلْيِه َفلَِكْوِن ِذْكِرِه َأَهمَّ ـَتْقِديُم الْ » :َفَقاَل  ،فِي ِذْكِر السَّ
(1)

. 


ِل للتفتـازاينِّ (،28ص) َتْلِخْيُص اْلِمْفَتاِح  (1) أحمـد عـزو  :يُح وتعلِيـُق َتْصـحِ  ،المطُبـوُع مـَع المطـوَّ
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  َوأَشارَ 
ُّ
ا لِِسْيَبَوْيهِ  إَِماُم الَباَلَغِة الُجْرَجانِي َمَفاُدُه َتقِديُم َمـا ُهـَو َأَهـمُّ  ،فِي َشْرِحِه َكاَلما

اسِ  َأْغـَراضِ  مِـنْ  َيُكـونُ  َقدْ  َأنَّهُ  َذلَِك  َمْعنَى إِنَّ  : النَّْحِويُّونَ  َوَقاَل » :َفَقاَل  ،المِ فِي الكَ   النَـّ

 فِـي َحـالِِهمْ  مِـنْ  ُيْعَلـمُ  َمـا َكِمْثـلِ  َأْوَقَعهُ  َمنْ  ُيَباُلونَ  َوًَل  ،بَِعْينِهِ  بِإِْنَسان   َيَقعَ  َأنْ  َما فِْعل   فِي

  َحالِ 
ِّ
 ُيَبـاُلونَ  َوًَل  َقْتَلـهُ  ُيِريـُدونَ  َأنَُّهـمْ  ،اأْلََذى بِهِ  َوَيْكُثرُ  َوُيْفِسدُ  َفَيِعيُث  ُخُرُج يَ  اْلَخاِرِجي

ءٌ  مِنْهُ  َيْعنِيِهمْ  َوًَل  ،مِنْهُ  اْلَقْتُل  َكانَ  َمنْ 
ْ
ْخَبارَ  ُمِريدٌ  َوَأَرادَ  ُقتَِل  َفإَِذا ،َشي مُ  َفإِنَّهُ  بَِذلَِك  اإْلِ  ُيَقدِّ

  ِذْكرَ 
ِّ
  َقَتَل ) : َفَيُقوُل  اْلَخاِرِجي

َّ
  َزْيـدٌ  َقَتـَل ) :َيُقوُل  َوًَل  .(َزْيدٌ  اْلَخاِرِجي

َّ
َنَّـهُ  ؛(اْلَخـاِرِجي

ِ
 أل

 ِذْكـُرهُ  َفَيْعنِـيِهمْ  .َوَفائِـَدةٌ  ىَجـْدوا  َزْيـدٌ  َلـهُ  اْلَقاتِـَل  َأنَّ  َيْعَلُمـوا َأنْ  فِي لِلنَّاسِ  َلْيَس  َأنْ  َيْعَلمُ 

ُهمْ  تِِهمْ بِمَ  َوَيتَِّصُل  َوُيِهمُّ ـِذي َأنَّ  َحـالِِهمْ  مِنْ  َوَيْعَلمُ  ،َسرَّ ُعـونَ  ُهـمْ  الَّ  َوُمَتَطلُِّعـونَ  َلـهُ  ُمَتَوقِّ

  اْلَقْتلِ  ُوُقوعُ  َيُكونُ  َمَتى :إَِلْيهِ 
ِّ
هُ  ُكُفوا َقدْ  َوَأنَُّهمْ  ،ُمْفِسدِ ـْال بِاْلَخاِرِجي   .مِنْهُ  َوَتَخلَُّصوا َشرَّ

رُ  َوًَل  َبـْأٌس  َلـهُ  َلـْيَس  َرُجـٌل  َكانَ  َفإِنْ  :َقاُلوا ُثمَّ   َوَأَرادَ  َرُجـالا  َفَقَتـَل  َيْقُتـُل  َأنَّـهُ  فِيـهِ  ُيَقـدَّ

مُ  َفإِنَّـهُ  ،بَِذلَِك  ُيْخبِرَ  َأنْ  ُمْخبِرُ ـْال َنَّ  ؛َذاكَ  ،(َرُجـالا  َزْيـدٌ  َقَتـَل ) :َفَيُقـوُل  اْلَقاتِـلِ  ِذْكـرَ  ُيَقـدِّ
ِ
 أل

 مِنَ  َكانَ  َوُبْعُدهُ  فِيهِ  النُّْدَرةِ  َوَمْوِضعُ  َطَراَفُتهُ  اْلَقْتلِ  َهَذا ْأنِ َش  مِنْ  النَّاَس  َوَيْعنِي َيْعنِيهِ  الَِّذي

ا َيُكنْ  َلمْ  َأنَّهُ  َوَمْعُلومٌ  .الظَّنِّ  ا َناِدرا ا َكانَ  َحْيُث  مِنْ  َوَبِعيدا ِذي َواقِعا  مِـنْ  َوَلكِـنْ  ،بِهِ  َوَقعَ  بِالَّ

ا َكانَ  َحْيُث  ِذي مِنَ  َواقِعا ـْأنَ  َأنَّ  إًِلَّ  .َبـالِغٌ  َجيِّـدٌ  َفَهـَذا .هُ مِنْـ َوَقـعَ  الَّ  َأنْ  َينَْبِغـي َأنَّـهُ  فِـي الشَّ

ء   ُكلِّ  فِي ُيْعَرَف 
ْ
مَ  َشي ـرُ  َمْعنَىـْالـ َهَذا مِْثُل  اْلَكاَلمِ  مِنَ  َمْوِضع   فِي ُقدِّ  اْلِعنَاَيـةِ  َوْجـهُ  َوُيَفسَّ

مَ  ُيَقاَل  َأنْ  َيْكِفي ًَل  .التَّْفِسير َهَذا فِيهِ   َأنْ  َيْكِفي َأنَّهُ  النَّاسِ  ُظنُونِ  فِي َوَقعَ  َوَقدْ  ،لِْلِعنَاَيةِ  ُقدِّ

مَ  إِنَّهُ  :ُيَقاَل  َنَّ  ؛لِْلِعنَاَيةِ  ُقدِّ
ِ
 اْلِعنَاَيـُة؟ تِْلـَك  َكاَنـْت  َأْيـنَ  مِنْ  ُيْذَكرَ  َأنْ  َغْيرِ  مِنْ  ،َأَهمُّ  ِذْكَرهُ  َوأل

؟ َكانَ  َوبِمَ  ُنـوا ُنُفوِسـِهمْ  فِـي َوالتَّـْأِخيرِ  التَّْقـِديمِ  َأْمـرُ  َصـُغرَ  دْ قَ  َذلَِك  َولَِتَخيُّلِِهمْ  َأَهمَّ  َوَهوَّ

 َترَ  َوَلمْ  .التََّكلُِّف  مِنَ  َضْرباا فِيهِ  َوالنََّظرَ  َتَتبَُّعهُ  َيَرى َأْكَثَرُهمْ  َلَتَرى إِنََّك  َحتَّى .فِيهِ  اْلَخْطَب 
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«َوَشَبِههِ  َهَذا مِنْ  َصاِحبِهِ  َعَلى َأْزَرى َظنًّا
(1)

. 

َكَمـا  ،َكالَحْصـِر َمـَثالا  ،َوَكَذلَِك فِي التَّْقِدْيِم َوالت أخيِر َفَوائِـُد ُأخـَرى َراِجَعـٌة للَمْعنَـى

 َتَعاَلى هُ َنِجدُ 
ِ
 .(الفاتحة) { ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ } :فِي َقْوِل اهلل

َم الــ ــا َنــَرى َأنَّ اهلَل َتَعــاَلى َقــدَّ ــْم َيُقــْل َمفُعوَل عَلــى الِفْعــِل َوالَفاِعــِل وَ ـَْفإِنَّنَ ــُدَك  :َل َنْعُب

َوُهـَو  ،ألَنَّ هَذا التَّقـِديَم ُيِفْيـُد الَحْصـرَ  ؛(ٿ  ٿ ٿ ٿ)َقاَل  :َبْل  ،َوَنْسَتِعْينَُك 

 !(ًَل َنْعُبُد إًِلَّ إِيَّاَك َوًَل َنْسَتِعْيُن إًِلَّ بَِك ) :بَِمَثاَبِة َقْولِهِ 

ـا َومِْن َجانِب  آَخَر أنَّ هَذا التَّقِديَم َوالتَّأِخيرَ   ،أْعَطـى الُجَمـَل الَعَربيَّـَة َجَمـاًلا َوَرْوَنقا

ة    َتَعـاَلى ،َوَكَساَها َأْجَمَل ُحلَّ
ِ
 ۅ ۅ ۋ ۋ ..} :َفَعَلى َسبِيِل الـِمَثاِل َنأُخـُذ َقـْوَل اهلل

 .(فاطر) {ى ..ۉ ۉ

َم الَفاِعَل َعَلى الـَمْفُعوِل فِي هِذِه اآلَيِة الَكِري َمِة ًَل َنسَتطِيُع َأْن ُنَعبَِّر َفإَِذا َأَرْدَنا َأْن ُنَقدِّ

 بَِحال  مَِن األَحَوالِ 
ِّ
 .عنَها بِنَْظم  آَخَر َيُكوُن بَجَماِل هَذا النَّْظِم الُقرآنِي

 بَِقْولِـهِ 
ُّ
ـَهيلِي ا َكَما َبيَّنَُه السُّ ا َبَيانِيًّا َرفِيعا  ىرَ َتـ ًَل أَ » :َوَمَع ذلَِك فإنَّ فِي هَذا التَّقِديِم ِسرًّ

 ىَشـخْ يَ  اَمـنَّ إِ ) :َك لِ وْ قَ كَ  َس يْ لَ  (اءُ مَ لَ العُ  هِ ادِ بَ عِ  نْ مِ  اهللَ  ىَش خْ يَ  امَ نَّ إِ ) :ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  نىعْ مَ  نَّ أَ 

 ،َل اِعـالفَ  َت مْ دَّ َقـ اذَ إِ وَ  ،اءِ َمـلَ العُ  رِ ْيـغَ  نْ مِـ ةَ يَ ْش الخَ  َت يْ فَ نَ  ،َت رْ خَّ أَ  اذَ إِ  َك ألنَّ  ؛(اهللَ  اءُ مَ لَ العُ 

  رِ يْ غَ بِ  َق لَّ عَ تَ تَ  نْ أَ  ةَ يَ ْش الخَ  َت يْ فَ نَ 
ِ
 .ىالَ عَ تَ وَ  هُ انَ حَ بْ ُس  اهلل

«ُق فِّ وَ مُ ـال اهللُ وَ  .لِ مُّ أَ التَّ  دَ نْ عِ  هِ بِ  اءَ فَ َخ  ًَل  ٌح اِض وَ  اوهذَ 
(2)

. 



(1)  
ِّ
 .(، ت: شاكر108-107ص) َدًَلئُِل اإِلعَجاِز للُجْرَجانِي

(2)  
ِّ
َهْيلِي  .(135ص) َنَتائُِج الِفَكِر للسُّ
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ُه مِْن باِب َتْقِديِم َما ُهَو بَيَانُُه أََهمُّ فِي ،َوَقْد َذَكَر نَْحَوُه ابُن األَثيِر فِي بَِدْيِعهِ  الَكاَلمِ  َوَعدَّ
(1)

. 

ـَعَراِء َواألَُدَبـاءِ  :َومِْن َجانِب  آَخَر َنُقوُل  ُل َأْمـَر الشُّ فِـي  ،هـَذا التَّقـِديُم َوالتَّـأِخيُر ُيَسـهِّ

ْجعِ  ،نَِظامِِهم َونَِثاِرِهم َوهَذا ًَل  ،َوُمَراَعاُة الَوْزنِ  ،َوَتنْظِيُم الَقَوافِي ،مِْن َحْيُث َترتِيُب السَّ

اِعِر النَِّصْيعِ  ،الَفِصْيِح  َيْشُعُر بِِه َغيُر األَِديِب   .َوالشَّ

ا َفهِذِه التََّعابِْيُر َغْيُر َموُجوَدة  فِي اللَُّغاِت األُْخَرى الَعَربيَّـِة مِـْن  َتَميُّـزُ َوبَِها َيْظَهُر  ،َقْطعا

 .َغْيِرَها

عتَِداُل ِِا َكِلَماِ  الَعَربِيَّ ِ  :الثَّالَِك َعَشرَ 
ِ
 :ال

َغـاِت  َأْعـَدُل الَكلَِمـاِت َعَلـى اإِلْطـالِق  ةِ الَعَربِيَّ  َكلَِماِت إِنَّ  َفَمـَثالا َتـَرى  ،مِـْن َبـْيِن اللُّ

ْسـمِ 
ِ
 لال

ِّ
بَّاِعي ِّ للِفْعِل َوالرُّ

َغـاِت األُخـَرى  ،األَْبنَِيَة فِي الَعَربِيَِّة َتْبَدُأ مَِن الثُّاَلثِي ـا فِـي اللُّ َأمَّ

اإِمَّ  ،َتَرى َأنَّ الَكلَِماِت َلْيَسْت َكذلَِك  َلٌة ِجدًّ ا ُمَطوَّ ا َوإِمَّ ولكِنََّها فِي الَعَربِيَّـِة  ،ا قِصْيَرٌة ِجدًّ

 .َتتَِّسُم بالَعْدِل فِي بنَْيِة ُكلِّ َكلَِمة  

ابَِ  َعَشرَ  ُة التَّعبيَراِ  بُِحُروِف الَجرِّ  :الرَّ  :ُقوَّ

ةِ إنَّ مِْن أْجَمِل َما فِي الَعَربِيَِّة ُهَو استِْخَداُم الُحُروِف الجَ  ُم  ،ارَّ َحيُث َيسَتطِيُع اْلُمَتَكلِّ

ةِ  ُر هـِذِه  ،باختَِصار  َواْقتَِصار   التَّعبيَر َعْن أغراض  َكثيَرة  بَِواِسَطِة الُحُروِف الَجارَّ َوَقْد ُتؤثِّ

ا أَساِســيًّا يرا
ــأثِ ــاَراِت َت ــا  ،الُحــُروُف فِــي الُجَمــِل َوالعَب ــُب َرأسا ــَرى الـــَمْعنَى َينَْقلِ ــى َن َحتَّ

أنَّـُه ُيِحـبُّ  :َيعنِـي ،(ُفاَلٌن َيْرَغُب فِـي الِعْلـمِ ) :َفَمَثالا إَِذا ُقْلَت  ،ختالِف هِذِه الُحُروِف بِا

! َوَكـذلَِك َلـْو أَتيـَت َوًَل ُيِحبُّـهُ  َيْكَرُهـهُ  :َيْعنِـي ،(ِعْلـمِ الَيْرَغـُب َعـْن ) :َوإَِذا ُقْلـَت  .الِعْلمَ 



بِن األَثِيِر ) (1)
ِ
 .(1/97الَبِديُع فِي ِعْلِم الَعَربِيَِّة ًل
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ةِ بُِجْمَلة  ُأْخَرى َوَجَمعَت بيَن بعِض ال ا ـَْرأيَت اختاِلَف ال ،ُحُروِف الَجارَّ َمعانِي َواِضـحا

ا فِي هِذِه األَْمثَِلةِ  ،َجلِيًّا دا  :َكَما َتَراُه ُمَجسَّ

 .َيْعنِي أنََّك َذَهْبَت إَِليِهم لَِتخُلَو َمَعُهم :َجَماَعة  مَِن النَّاسِ إَِلى َخَلْوُت * 

ًلَلُة َعَلـى َيْعنِ  :َجَماَعة  مَِن النَّاسِ َمَع َخَلْوُت *  ي أنََّك َخَلْوَت َمَعُهم َوَلْيَس فِيَها الدَّ

 .َجاُؤوكَ أنَُّهم  :َأوْ  ،أنََّك َذَهْبَت إَِلْيِهم

ا َعنُْهم :َجَماَعة  مَِن النَّاسِ َعْن َخَلْوُت *   .َيْعنِي أنََّك َخَلْوَت َبِعْيدا

 .َت ألْجلِِهمَيْعنِي َأنََّك َخَلوْ  :َماَعة  مَِن النَّاسِ جَ َخَلْوُت لِ * 

ا مِنُْهم  َيْعنِي َأنََّك َخَلْوَت  :َجَماَعة  مَِن النَّاسِ مِْن َخَلْوُت *  اَخْوفا  .وَتَستُّرا

 .َمَكانِ ـَيْعنِي أنََّك َخَلْوَت مْن َبْينِِهم بالنََّظِر إَِلى الْ  :َجَماَعة  مَِن النَّاسِ  فِيَخَلْوُت * 

 .ألنَّ الَباَء للتَّعِدَيةِ  ؛ْعنِي َأنََّك َصيَّْرَتُهم َيْخُلونَ يَ  :َجَماَعة  مَِن النَّاسِ بِ َخَلْوُت * 

ا الَعَربيَِّ  بيَن الَكِلَماِ  الُمَتَقاِرَب ِ  :الَخاِمَس َعَشرَ 
ُ  التَّفرِيِ  ِِ  :ِدقَّ

َها ـُة فِـي التَّفِريـِق ُهـَو الدِّ  ،وَأْمَتِن َما فِْيَهـا َوَأْرَصـنَِها ،إنَّ مِْن أَرقِّ َما فِي الَعَربِيَِّة َوَأَدقِّ قَّ

َوُحْسـناا  ،بَِمـا َكَسـاَها َجَمـاًلا َوَجـالًلا  ،َبْيَن الَكلَِمـاِت الــُمَتَقاِرَبِة َواألَْلَفـاِ  الــُمَتَشابَِهةِ 

ُقــوا بــيَن َمَعــانِي أكَثــِر هــِذِه األَْلَفــا ِ ف ،َوإْقَبـاًلا  ًَلَلــِة )َكــالفرِق بــيَن  ،نَِجــُد الُعَلَمــاَء َفرَّ الد 

لِيلِ  ْؤَيةِ  َوالدَّ ِل َوَبيَن الرُّ ْستِْدًَلِل َوَبيَن النََّظِر َوالتََّأمُّ
ِ
َوَبْيَن  ،(الِعْلِم َوالمعِرَفةِ )َوَبْيَن  ،(َواًل

ــَبِب ) ــْرِط َوالسَّ ــْيَن  ،(الشَّ َكاءِ )َوَب ــِة َوالــذَّ اْلَقْهــِر )َوَبــْيَن  (اْلُقــْدَرِة َوالَقْهــرِ )َوَبــْيَن  ،(الِفْطنَ

ِة َوالَعافَِيةِ )َوبيَن  ،(َواْلَغَلَبةِ  حَّ قيَقةِ  ،(الصِّ بالُفُروَقـاِت  َوغيِرَها مَن التَّفِريَقاِت الَكثيَرِة الدَّ

قِْيَقةِ   (الُفـُروِق )َومِـْن ُهنَـا َنـذُكُر َأْرَبَعـَة َأْمثَِلـة  مِـْن كِتـاِب  ،َتِجُدَها فِي ُكُتِب الُفـُروِق  ،الرَّ

  :لإلَِماِم أبِي ِهالل  الَعْسَكِريِّ 
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مِـَن اأْلَْكـِل  ،َأنَّ اْلَعـْيَش اْسـٌم لَِمـا ُهـَو َسـَبُب اْلَحَيـاةِ  :َبيَن اْلَحَيلاِة والَعليشِ  ُق رْ اْلفَ * 

ْرِب َوَما بَِسبيِل ذلَِك  اِهُد َقْوُلٌهم ،َوالشُّ َمْأَكَلـُه ) :َيْعنُـونَ  (َمِعيَشـُة ُفـاَلن  مِـْن َكـَذا) :َوالشَّ

ا ُهَو َسَبٌب لَبَقاِء َحَيا ،(َوَمْشَرَبهُ  ء   ،ة  مِمَّ
ْ
َفَلْيَس اْلَعْيُش مَِن اْلَحَياِة فِي َشي

(1)
. 

ِْ ِ رْ اْلفَ *  دِّ َوالدَّ دَّ ًَل يُكوُن إًِلَّ إَِلى َخْلف   :ُق َبيَن الرَّ ام   ،َأنَّ الرَّ ْفَع يُكوُن إَِلى ُقـدَّ َوالدَّ

ا  َجِميعا
َوإَِلى َخْلف 

(2)
. 

 ،الَقاِصـِد ُمْخـَتصٌّ بِِفْعلِـِه ُدوَن فِْعـِل َغيـِرهِ َأنَّ َقْصـَد  :الَفْرُق بليَن الَقْصلِد َواإِلَراَدةِ  *

ة  بِأَحِد اْلِفْعَلْيِن ُدوَن اآلَخرِ  َواإِلَراَدةَ  ـا إَِراَدُة اْلِفْعـِل فِـي َحـاِل  ،َغْيُر ُمْخَتصَّ َواْلَقْصُد َأْيضا

ا ،إِيَجــاِدِه َفَقــطْ   َلــْم ُيَســمَّ َقْصــدا
َمْتــُه بَِأْوَقــات  ــُه ًَل َيِصــحُّ َأْن َتُقــوَل َأًَل َتــ ،َوإَِذا َتَقدَّ  :َرى َأنَّ

ا) (َقَصْدُت َأْن َأُزوَرَك َغدا
(3)

. 
ْينِ *  َوُهَو  ،َأنَّ اْلَقْرَض َأْكَثُر َما ُيْسَتْعَمُل فِي اْلَعْيِن َواْلَوِرِق  :اْلَفْرُق َبيَن اْلَقْرِض َوالدَّ

ا لَِتُردَّ َعَلْيِه بَ  ُجِل ِدْرَهما اَأْن َتْأُخَذ مِْن َماِل الرَّ هُ  ،َدَلُه ِدْرَهما  ،َفَيْبَقى َدْيناا َعَلْيَك إَِلـى َأْن َتـُردَّ

ا بِالنََّسإِ ُدُيـوٌن َوَلْيَسـْت  ُيْشَتَرىَوَذلَِك َأنَّ َأثَماَن َما  ،َفُكلُّ َقْرض  َدْيٌن َلْيَس ُكلُّ َدْين  َقْرضا

ْينُ َفالَقْرُض يُكوُن مِْن ِجنِْس َما اْقُتِرَض َوَلْيَس َكذَ  ،بُِقُروض   َويجـوُز َأْن ُيْفـَرَق  .لَِك الدَّ

َقَضْيُت  :َولَِهَذا ُيَقاُل  ،ُيِفيُد َأنَُّه ُيْعطِيِه َذلَِك لَيْأُخَذ مِنُْه َبَدَلهُ  (ُيَدايِنُهُ ) :َقْوُلنَا :َبينَُهَما َفنَُقوَل 

ْيــُت َدْينَــُه َوَواِجَبــهُ  ،َقْرَضــهُ  ــا ُيَقــاُل  ،َوَأدَّ ْيــُت َصــاَلَة اْلَوْقــِت أَ ) :َومـِـْن َأْجــِل ذلـِـَك َأْيضا  (دَّ

اَلةِ )وَ  بَِمنِْزَلِة اْلَقْرضِ  ،(َقَضْيُت َما َنِسيُت مَِن الصَّ
(4)

. 



 .(102ص) ُق ألبي هالل  العسكريِّ الُفُرو (1)

 .(114ص) الُفُروُق ألبي هالل  العسكريِّ  (2)

 .(126ص) الُفُروُق ألبي هالل  العسكريِّ  (3)

 .(171ص) الُفُروُق ألبي هالل  العسكريِّ  (4)
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اِدَس َعَشرَ  ستِيَعاُب  :السَّ
ِ
ُموُل َوال ا الَعَربِيَّ ِ  الشُّ

ِِ: 

ا بِِخـالِف أنََّهـا َلـم َتْتـُرْك َشـيئاا دوَن إْعَطائِـِه اسـما  ،َوأزَينَِهـاَومِْن أجَمِل َما يف الَعربيَِّة 

َفِمْن ذلَِك َعَلى سبيِل الِمثاِل أنََّك َتَرى أسَماَء أكثِر األَْعَضاِء فِي اإِلنساِن  ،َسائِِر اللَُّغاِت 

َفاِت َوَما َيخرُج مِنْهَما مِْن فِْعل   ،َتْخَتلُِف َعْن أسَمائَِها فِي الَبَهائِمِ  َوكَذا بِالنِّسَبِة إَِلى الصِّ

يـورِ  :َبـْل  ،َحْسُب َوليَس هَذا فَ  ،َوغيِرهِ  َقـْت بـيَن أجنَـاِس الَحيَوانـاِت َكالَبَهـائِِم َوالطُّ  ،َفرَّ

ا مِْن َكاَلمِِهم ،َوالُمفَتِرِس َوغيِر المفَتِرسِ   :َفَعَلى سبيِل الِمَثاِل أنُقُل َيسيرا

 
ُّ
جسَتانِي َفةُ » :َقاَل اإِلماُم أُبو َحاتم  السَّ  مَِن اإلنساِن الشَّ

َ
 ،لتَّـاِء َمْفُتوَحـةا بِا ،الَشَفُة َفِهي

ــفَ  :والَجِميــعُ  ــَفَتانِ  ،اهُ الشِّ  ،مِْشــَفرٌ  :والواِحــدُ  ،وُهَمــا مِــَن الَبعيــِر الِمْشــفَرانِ  .وُهمــا الشَّ

ــعُ  ــ :والجِمي ــوَ  .افِرُ َش مَ ـال ــانِ ُهَم ــافِِر الَجْحَفَلت ــْن َذواِت الَح ــَدةُ الوَ وَ  ،ا مِ ــةٌ  :اِح  ،َجْحَفَل

ــعُ والجَ  ــُل  :ِمي ــ .جحافِ ــُه مِ ــاُل َل ــوَ ذَ  نْ وُيق ــ :الِف اِت األَْظ ـــال ُة وال ةُ ـَمَقمَّ ــاِن  ،َمَرمَّ األولي

ــالفتِح  ــرِ  ،ب ــاِن بالَكس ــةُ  :واألُخري ــُة والِمَرمَّ ــباعِ ...الِمَقمَّ ــَن السِّ
ــُه مِ ــاُل َل ــُم  :وُيق الَخْط

ـا :َومَِن الطَّائرِ  .والُخْرطومُ   .َنْسـراا  وَنَسـَرهُ  ،َنَقـَرُه َنْقـراا  :وُيقـاُل  .الِمنْقاُر والِمنَْسـُر َجِميعا

اِعُر إَِلى ذلَِك قَ ُأقِيَم بعُض هِذِه األَشياِء مُ  وُربَّما «.اَم َبْعض  إِذا اْضَطرَّ الشَّ
(1)

. 
ـد  َثابِـُت بـُن أبِـي َثابِـت   َبـاُب ُنُعـوِت النَِّسـاِء َوالَبَهـائِِم َمـَع )» :َوَقاَل اإِلَماُم أُبـو محمَّ

إِذا كـاَن َمعَهـا طِْفـٌل  :وُمْطِفـٌل  ،امرأٌة ُمْصـب   :عَها َوَلدٌ ُيَقاُل للَمْرَأِة إَِذا كاَن مَ  (َأْوًَلِدِهنَّ 

 
ٌّ
 :أْي  ،َفـَرٌس ُمْفـل  وُمْفلَِيـةٌ  :اافِِر وَغْيِرَهـاِت الَحـَذوَ  نْ مِ  وُيقاُل فِي غيِر اآلَدمِيِّينَ  .وَصبِي

ا َفـإِذَ  .اُت َسـْقب  ذَ  :وناَقـٌة ُمْسـِقٌب  .اُت ُمْهـر  ذَ  :وَفَرٌس ُمْمِهـرٌ  .اُن مِْثُلهاتَ واألَ  .ذاُت َفُلو  

 ُمْرِشٌح ُدهَ لَ َقِوَي وَ 
َ
 ُمْشبٌِل ا َمَش َفإِذَ  .ا وَمَشى َفِهي

َ
ِه َفِهي  وهَ لُ تْ ألَنَُّه يَ  ؛وُمتْلِيةٌ  ،ى َمَع ُأمِّ

َ
فِـي  ا َوِهـي



(1)  
ِّ
جسَتانِي  .(228-227ص) الفْرُق ألبِي حاتم  الس 
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كَ ا وَ ُدهَ لَ الَِّذي َشَدَن وَ  :ُمْشِدنُ ـالوَ  .َهَذا ُكلِِّه ُمْطِفٌل  اِج  .تحرَّ  :َوَقاَل رؤبُة بُن الَعجَّ

َجزِ ]  [ِمَن الرَّ

اَر َعْفللللللراَء وداَر الَبْخللللللَدنِ َيللللللا دَ 
(1)

 

 

 ِِْيلللِك المَهلللا ِملللْن ُمْطِفلللٍل وُمْشللللِدنِ  

 

 

تـِـي ًَل يكــاُد يمــوُت َلَهــا ولــدٌ  :ناقــٌة ُمْجــئ  وُمْجئَِيــةٌ  :وُيقــاُل  ذاُت  :وبقــرٌة ُمْعِجــٌل  .الَّ

 :وَظْبَيٌة ُمْغِزٌل  .إَِذا َكاَن َلَها ِجراءٌ  :وَسُبَعٌة ُمْجر   .َوُهَو ولُدَها ،َذاُت َذَرع   :وُمْذِرعٌ  .ِعْجل  

بيـعِ  :وُمْربـعٌ  .إَِذا َوَلَدْتُه فِـي الَخريـِف  :َوَكَذلَِك ُمْخِرٌف  .َمعَها غَزاٌل   .إِذا َوَلَدْتـُه فِـي الرَّ

كَ  :َوَكَذلَِك ُمْشِدنٌ  اةِ  .وَأْرَوى ُمْغِفرٌ  .إَِذا َشَدَن وتحرَّ  .وُموِحـدٌ وُمْفـِرٌد  ُمِفذٌّ  :وُيَقاُل للشَّ

 ُمْتئِمٌ 
َ
«.َلَها ِجراءٌ  :وكلَبٌة ُمْجر   .َوإِذا َكاَن َلَها اثناِن َفِهي

(2)
. 

  ،َوَقْد كَتَب َكثيٌر مَِن الُعَلَماِء فِي ذلَِك َكثابِِت بِن أبِي َثابِت  
ِّ
َوابِن َفاِرس   ،َواألَْصَمِعي

 .َوغيِرِهمْ 

ا الَعَربيَِّ  َلم :الَسابَِ  َعَشرَ 
ْل  األَْصَواُ  ِِ  :َتَتَغيَّْر َوَلم َتَتَبدَّ

َغـاِت  ـْوِت فِـي اللُّ َغـاِت َجِمْيَعَهـا ،إنَّ َظاِهَرَة َتَغيُِّر الصَّ َوَلـْم َتْبـَق  ،َظـاِهَرٌة اَعَتـَرِت اللُّ

ـْت َبعـُض  ،إًلَّ َوأَتى َعَلْيَها َتغييٌر َكبِيٌر فِي َأْصـَواتَِها-َحَسَب اطِّاَلِعي-ُلَغةٌ  بحيـُث اَنَمحَّ

َمـَثالا َكـاَن فِْيَهـا َصـْوُت  ،َكَما َحَدَثْت فِي اإِلنجلِيِزيَّةِ  ،َوَطَرأْت َعلْيَها ُأْخَرى ،األَْصَواِت 

اِء فِي مِْثلِ   .َولكِنَُّه ُسلَِخ  ،(picture)وَ  ،(Teacher) :الرَّ

 ،(تنِيْخـ)َفـإِنَّ هـِذِه الَكلَِمـَة َكاَنـْت ُتْقـَرُأ  ،(night) :َكَما أنَّ َصْوَت الَخاِء فِي مِْثلِ 

 .(َنايت) :َولكِنََّها الَيْوَم ُتْقَرأُ 



 .اسُم امَرأة   (1)

بِن أبِي ث (2)
ِ
 .(62-61ص) ابِت  الُفْرُق ًل
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تِـي  ،َولكنَّ الَعَربِيََّة َلْم ُيْمَح َصْوٌت مِـْن أصـواتَِها َعَلـى َمـَداِر التَّـاِريِخ  فاألَْصـَواُت الَّ

 
ِّ
َتْت فِي الَعْصِر الَجاِهلِي تِي َتْخُرُج الَيوَم مِْن ُمَتَكلِّم  بالَعَربيَّـِة  ،ُصوِّ مِـْن ِهي األَصَواُت الَّ

ا فِي َأصَواتَِها ،َغْيِر َتْغيِير   ا َتامًّ  .بِِخالِف اللَُّغاِت األُْخَرى َحيُث َشاَهَدْت َتَغيُّرا

ا الَعَربِيَّ ِ  :الثَّاِمَن َعَشرَ 
 :ِمْيَزة  ُأْخَرى لًلَْصَواِ  ِِ

َغِة الَعَربيَِّة َلُه مِيَزٌة ُأْخَرى َتْمَتاُز َعِن اإِلنجلِيزِ  ْوُت فِي اللُّ ِة َوغيِرَها مَِن اللَُّغاِت الصَّ  ،يَّ

ْوَت فِي الَعربيَِّة َلُه َحْرٌف َواِحدٌ  َ أنَّ الصَّ
ُت بَِحـْرَفينِ  ،َوِهي َة َصوٌت ُيَصوَّ  :َأوْ  ،َوليَس َثمَّ

ا ـِة َمـَثالا  (ش)َكَصْوِت  ،َأكَثَر ُمْجَتِمَعةا َحتَّى ُتْخِرَج َصْوتاا َواِحدا َوكـَذا ًَل  .فِي اإِلنجلِيِزيَّ

ُت بُِحُروف  ُمخَتلَِفة  ُيوَج  ـِة َوَغيِرَهـا ،ُد َصْوٌت ُيَصوَّ َوَذَكْرَنـا  ،َكَما َنِجـُدَها فِـي اإِلنجلِيِزيَّ

ةِ  ا فِي َأْصَواِت اإِلنجلِيِزيَّ  .ذلَِك َسابِقا

ْوِ  َعَلى اللَمْعنَى :التَّاِسَ  َعَشرَ   :َدَلَلُ  الصَّ

ْوِت َعَلى الــَمْعنَى فِـي ال َعَربيَّـِة مِـْن َأْعَظـِم َدًَلئِـلِ إنَّ َدًَلَلَة الصَّ
(1)

تَِهـا  َحيـُث  ،َعْبَقِريَّ

ـْوَت ُيْسـِفُر َعـِن الــَمْعنَى بـيَن الــُمَتَخالَِفيِن فِـي ُمْعَظـِم األََحـايينِ  َوُوِضـَع  ،َنِجُد أنَّ الصَّ

ْوُت بَِحَسِب الـَمْعنَى ا ،الصَّ مِنُْهم ُهـَو الَخلِيـُل  َوَلَعلَّ األَْقَدمَ  ،َوالُعَلَماُء َبَحُثوا هَذا َقِديما

ــاَل  ــُث َق ــِديُّ َحي ــُن أحمــَد الَفَراِهي ــُدُب  َصــرَّ »» :ب ا الُجن ــِرْيرا ــْخ األَ  رَ َصــرْ َص »و «َص  ُب َط

ُمـ مهُ نَّ أَ كَ فَ  ،«َصْرَصَرةا   ِب َطـْخ األَ  ِت وْ َصـ يفِـ واُمـهَّ وَ تَ وَ  ادًّ َمـ ِب الجنـدُ  ِت وْ َصـ يف واَتَوهَّ

«ايعا جِ رْ تَ 
(2)

. 



(، إِِذ َفَعائَِل (، ًَل ُيْجَمُع َعَلى )َفِعيالا (، بحٌث َطِويٌل؛ ألنَّ )َدًَلئَِل (، َعَلى )َدليل  فِي َجْمِع ) (1)

 .( للمؤنَِّث، َوالُعَلَماُء ُمخَتلُِفوَن فِي هَذا الَجمِع، َوَمْن أَجاَزُه أجاَزُه بتأِويل  الَفَعائُِل )

 فِي )الَخَصائِِص( )1/56الَعيُن للَخلِيِل ) (2)
ْ
 .(2/154(، َوَنَقَل عنُه ابُن ِجنِّي
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َل فِي ذلَِك ا  فِي ِسْفِرِه الَعظِيمِ َوَقْد َفصَّ
ْ
َحيـُث َوَضـَع  ،«الَخَصائِصِ » إِلَماُم ابُن ِجنِّي

«يانِ عَ مَ ـال اهَ بَ ْش أَ  ا ِ فَ لْ األَ  اسِ َس مْ إِ  يفِ  اٌب بَ » :فِيِه باباا َوَأسَماهُ 
(1)

 نَّ أَ  مْ َلـعْ اِ » :َوَقاَل َتْحَتـهُ  ،

 هُ َلـ ولِ بُ القَ بِـ ةُ اعَ مَ الجَ  هُ تْ قَّ لَ تَ وَ  هِ يْ وَ يبَ ِس وَ  يُل لِ الخَ  ليهِ عَ  بَّهَ نَ  دْ قَ وَ  ،ٌف يطِ لَ  يٌف رِ َش  عٌ ِض وْ مَ  اهذَ 

 وَ 
ِ
 حَّ ِص بِ  اِف رَ عتِ اًل

«هِ تِ
(2)

. 

ا  يأتِ َتـ اَهـنَّ إِ  :«نِ اَل َعـالفَ » ىَلـعَ  ْت اءَ َجـ يتِـالَّ  رِ ادِ َص مَ ـالـ يفِـ هِ يْ وَ يبَ ِسـ اَل قَ » :َوَقاَل أيضا

 
ِ
والُ ابَ قَ فَ  .«انِ يَ ثَ الغَ وَ  ،انِ بَ لَ الغَ وَ  ،انِ زَ قَ النَّ » :وُ حْ نَ  ةِ كَ رَ الحَ وَ  اِب رَ طِ ْض لال

(3)
 اِت َكـرَ َح  يالِ وَ تَ بِ  

 الِ وَ تَ  الِ ثَ مِ ـال
َ
«الِ عَ فْ األَ  اِت كَ رَ َح  ي

(4)
. 

ا اهُ دَّ َحـ اَمـ َسـْمِت  ىَلـعَ  ةا يـرَ ثِ كَ  اءَ يَ ْشـأَ  يِث دِ الَحـ اهـذَ  نْ مِ  انَ أَ  ُت دْ َج وَ » :َوَقاَل أيضا
(5)

، 

 َتـ ةَ فَ عَّ َض مُ ـال ةَ يَّ اعِ بَّ الرُّ  رَ ادِ َص مَ ـال دُ جِ تَ  َك نَّ أَ  َك ذلِ وَ  ،هُ اَل ثَّ مَ  امَ  اِج هَ نْ مِ وَ 
 :وُحـنَ  ،يـرِ رِ كْ للتَّ  يأتِ

 .(ةِ رَ َقـرْ القَ وَ  ،ةِ رَ َجـرْ الجَ وَ  ،ةِ عَ َصـعْ الصَّ وَ  ،ةِ َعـقَ عْ القَ وَ  ،ةِ لَ َصـلْ الصَّ وَ  ،ةِ َلـقَ لْ القَ وَ  ،ةِ عَ زَ عْ الزَّ )

اأَ  ُت دْ َج وَ وَ   ،ىكَ َشـالبَ ) :وُحـنَ  ةِ عَ رْ للسُّ  يأتِ تَ  مانَّ إِ  اِت فَ الصِّ وَ  رِ ادِ َص مَ ـال يفِ  (ىالَفَعلَ ) يضا

ــالجَ وَ  ــوَ وَ  ،ىزَ َم ــعَ جَ فَ ..(ىقَ لَ ال ــ واُل ــ اَل ثَ مِ ـال ــعْ للمَ  رَ رَّ كَ مُ ـال ــ ىنَ ــعْ أَ - رِ رَّ كَ مُ ـال ــ :ينِ  اَب َب

 نْ مِـوَ ..اَهـيْ فِ  اُت َكـرَ الحَ  ِت اَلـوَ تَ  يتِـالَّ  الِ َعـفْ لألَ  هُ اُتـكَ رَ َح  ْت الَ وَ تَ  يذِ الَّ  اَل ثَ مِ ـالوَ  -ةِ لَ قَ لْ القَ 

 ،ىقَ ْس تَ اْس ) :وحُ نَ  ِب لَ للطَّ  رِ مْ األَ  رِ ثَ كْ أَ  يفِ  (َل عَ فْ تَ اْس ) والُ عَ َج  مهُ نَّ أَ  -هُ نْ مِ  عُ نَ ْص أَ  وَ هُ وَ - َك ذلِ 



(1) ( 
ْ
 .(2/154الَخَصائُِص ًلبِن جنِّي

(2) ( 
ْ
 .(2/154الَخَصائُِص ًلبِن جنِّي

(3)  
ْ
 .هَذا َتْعلِيُق اْبِن ِجنِّي

(4) ( 
ْ
 .(2/154الَخَصائُِص ًلبِن جنِّي

 .َيْعنِي الَخلِيَل َوِسيْبََوْيهِ  (5)
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اْمـعَ  مَ دَ قْ تَ اْسـوَ  ،َح نَ مْ تَ اْس وَ  ،َب هَ وْ تَ اْس وَ  ،مَ عَ طْ تَ اْس وَ  اَفـعْ َج  َخ رَ ْصـتَ اْس وَ  ،را  يفِـ ْت َبـتِّ رُ فَ  .(را

 .الِ عَ فْ األَ  ِب يْ تِ رْ تَ  لىعَ  وُف رُ الحُ  اِب البَ  اهذَ 

 أُ َجـفْ تَ  مـانَّ إِ  ،ب  َلـطَ  رِ ْيـغَ  نْ َعـ ْت َعـقَ وَ  اَهـنَّ أَ  اَهـنْ عَ  َث دَّ حَ مُ ـال اَل فعَ األَ  أنَّ  َك ذلِ  يرُ فِس تَ وَ 

 .وَل ُص األُ  ةِ عَ نْ الصَّ بِ  عَ ارَ َض  امَ  :وْ أَ  ،وُل ُص األُ  اهَ وفُ رُ ُح 

 اهـذَ فَ  .(َل زَ َنـوَ  ،دَ عِ َصـوَ  ،َج رَ َخـوَ  ،َل َخـدَ وَ  ،َب َهـوَ وَ  ،مَ ِعـطَ ) :ملهِ وْ قَ  وُ حْ نَ  وُل ُص األُ فَ 

 ًَل وَ  اَهـلَ  ب  َلـطَ  ىلَ عَ  لُّ دُ تَ  ةٌ لَ ًَل دَ  اهَ عَ مَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ْت عَ قَ وَ  ال  عَ فْ أَ  نْ عَ  ْت أَ اَج فَ  ول  ُص أُ بِ  ارٌ بَ ْخ إِ 

 ،مَ رَ كْ أَ وَ  ،نَ َس ْح أَ ) :وُ حْ نَ  لِ ْص األَ  ِت مْ َس  ىلَ عَ  فيهِ  ةُ ادَ يَ الزِّ  ِت مَ دَّ قَ تَ  امَ  َك كذلِ وَ  .اهَ يْ فِ  ال  مَ عْ إِ 

 ،َف هَ رْ َس وَ  ،َج رَ ْح دَ ) :وِ حْ نَ  يفِ  لِ ْص األَ  نِ زْ وَ بِ  ،ةِ عَ نْ الصَّ  يِق رِ طَ  نْ مِ  افهذَ  .(ىلَ وْ أَ وَ  ،ىطَ عْ أَ وَ 

 اَمـلَّ كُ فَ  ،يانِ عَ مَ ـالـ هِ هـذِ  نْ عَ  ات  ارَ بَ عِ  المَ الكَ  اهذَ  والُ عَ َج  مهُ نَّ أَ  َك ذلِ وَ  .(ىزَ وْ زَ وَ  ،ىقَ وْ قَ وَ 

ابَ َش  ةُ ارَ بَ العِ  ِت ادَ دَ ازْ   .هِ يْ فِ  ضِ رَ الغَ بِ  دَ هَ ْش أَ وَ  هِ يْ لَ عَ  لَّ دَ أَ  ْت انَ كَ  ،ىنَ عْ مَ ـالبِ  ها

ـالدَّ  لِ ثُ مُ ـالـ وَل ُصـأُ  َت أَ اَج فَ  اَل عَ فْ األَ  َت أَ َج افَ  اذَ إِ  ْت كانَ  امَّ لَ فَ   ىرَ َجـ اَمـ :وْ أَ  ،اَهـيْ لَ عَ  ةِ الَّ

 َك نَّـأَ بِ  َت َبـرْ ْخ أَ  اذَ إِ  َك لِ كـذَ  ،(نَ َس ْح أَ وَ  ،مَ رَ كْ أَ )وَ  ،(َح نَ مَ وَ  ،َب هَ وَ ) :وُ حْ نَ  ،اهَ ولِ ُص أُ  ىرَ جْ مَ 

 اَهـيْ لَ عَ  ةِ الَّ الدَّ  اهَ لِ ثُ مُ  يفِ  ولِ ُص األُ  اهَ وفِ رُ ُح  امَ مَ أَ  مَ دِّ قَ تُ  نْ أَ  َب َج وَ  ،اهَ لَ  َت بْ بَّ َس تَ وَ  ايهَ فِ  َت يْ عَ َس 

ارُ ْح أَ   .اهَ يْ لَ إِ  ةِ يَ دِّ ؤَ مُ ـالوَ  اهَ لَ  ةِ مَ دِّ قَ مُ ـالكَ  كونُ تَ  ،ولِ ُص األُ  َك لْ تِ  ىلَ عَ  ةا دَ ائِ زَ  فا

ـوَ  ةُ زَ مْ الهَ  ِت اءَ جَ فَ  ،(َل عَ فْ تَ اْس ) :وُ حْ نَ  َك ذلِ وَ   اهَ دَ ْعـبَ  ْت دَ رَ وَ  مَّ ُثـ ،دَ ائِـوَ زَ  اءُ التَّـوَ  نُ يْ السِّ

 َك لِ وذَ  ،اكَ نَ هُ  ودِ وُج مَ ـال ىنَ عْ مَ ـال َق فْ وَ  ظِ فْ اللَّ  نَ مِ  افهذَ  .(مُ الالَّ وَ  نُ يْ العَ وَ  اءُ الفَ ) :وُل ُص األُ 

 عْ السَّ وَ  هُ اَس مَ تِ الْ وَ  لِ عْ للفِ  َب لَ الطَّ  نَّ أَ 
َ
 تِّ أَ التَّـوَ  هِ ْيـفِ  ي

َ
 ةُ اَبـَج اإلِ  ِت َعـقَ وَ  مَّ ُثـ ،هُ َمـدَّ قَ تَ  هِ وِعـقُ وُ لِ  ي

هِ وِعـوقُ لِ  َب بُّ َسـالتَّ وَ  هِ يْ فِ  اَل ؤَ السَّ  ُل عْ الفِ  عَ بِ تَ فَ  ،هِ يْ لَ إِ 
(1)

 اَل َعـفْ أَ  ةِ اَبـَج اإلِ  اُل َعـفْ أَ  ْت َعـبِ تَ  اَمـكَ فَ  .



ؤاُل َطِعمَ ُهَو )( فالِفْعُل اْسَتْطَعمَ ُل ذلَِك: )مَِثا (1) َم السُّ ْيُن َوالتَّاُء، َفُقدِّ َؤاُل َهَو األَلُِف َوالسِّ (، َوالسُّ

 .َعَلى الِفْعلِ 
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ــالزَّ  وَف رُ الُحــ لِ ْصــألَ ا وُف رُ ُحــ ْت َعــبِ تَ  َك كــذلِ  ،ِب َلــالطَّ    ْت عَ ِضــوُ  يتِــالَّ  ةَ دَ ائِ
ِ
 اسِ َمــتِ لْ لال

«.ةِ لَ أَ ْس مَ ـالوَ 
(1)

. 

 َوغيُرُه مَِن الُعَلَماءِ 
ْ
ا َذَكَرَها اإِلَماُم ابُن ِجنِّي َوًَل سيََّما  ،َواألَمثَِلُة َعَلى ذلَِك َكثيَرٌة ِجدًّ

شتَِقاِق 
ِ
ا مِ  ،فِي ُكُتِب اًل  .َن التَّْطِويلِ َولكنَّنَا اقَتْصْرَنا َخوفا

ْوِ  َعَلى اللَمْعنَى ِمْن َجانٍِ  آَخرَ  :الِعْشُرونَ   :َدَلَلُ  الصَّ

اسـتِْعالءا  ،َوُهَو َدًَلَلُة األْصَواِت َعَلى الـَمْعنَى مِْن َحيـُث الُحـُروُف الــَموُضوَعُة َلـهُ 

ا ،َواستَِفاَلةا  ةا َوِرْخوا ـْدَق َمعْ  ،َوِشدَّ نَـاُه َرفِيـٌع َفلِـذلَِك َتِجـُد ُحروَفَهـا َومَِثـاُل َذلِـَك أنَّ الصِّ

َها ُمسْتعلِيةا  َوكـَذا َتِجـُد األُنـَس  ،َوأنَّ الَكـِذَب ِصـَفٌة َدنِيَّـٌة َفلِـذلَِك ُحروُفَهـا ُمسـَتِفلَّةٌ  ،ُكلَّ

َجاَء َوالَخْوَف َوَغْيَرَها  ٌة َوَشَفَقةٌ -َواألُْلَفَة َوالُحبَّ َوالرَّ ا فِيِه ِرقَّ  ،َليِّنٌَة َسْهَلةٌ  ُحُروُفَها -مِمَّ

ِة َوالِغْلَظِة َوالَعَداَوِة َوالَبْغَضاِء َوالِحْقدِ  دَّ ا َيُدلُّ َعَلى ِخالِف  ،بِِخالِف الشِّ َوغيِر ذلَِك مِمَّ

لِ  األَوَّ
(2)

. 

 
ْ
ي ـأَ فَ » :َقاَل ابُن ِجنِـّ  اٌب َبـفَ  ،اِث دَ ْحـاألَ  نَ مِـ اهَ اتَ وَ ْصـأَ  ُل اكِ َشـيُ  اَمـبِ  ا ِ َفـلْ األَ  ةُ َلـابَ قَ مُ  امَّ

اثِ كَ  مهُ نَّ أَ  َك وذلِ  .ومٌ أمُ مَ  هِ يْ فِ ارِ عَ  دَ نْ عِ  ٌب ئِّ لَ تَ مُ  ٌج هْ نَ وَ  ،عٌ اِس وَ  يمٌ ظِ عَ   اَت وَ ْصـأَ  ونَ ُلـعَ جْ يَ  امَ  يرا

 ،اَهـيْ لَ عَ  اهَ ونَ ذُ َتـحْ يَ وَ  اَهـبِ  اهَ ونَ لُ دِ ْعـيَ فَ  ،اَهـنْ عَ  اَهـبِ  بَّرِ عَ مُ ـالـ اِث دَ ْح األَ  ِت مْ َس  ىلَ عَ  وِف رُ الحُ 

«هُ رُ عِ ْش تَ ْس نَ  امَ  اُف عَ ْض أَ وَ  ،هُ رُ دِّ قَ نُ  امَّ مِ  رُ ثَ كْ أَ  َك وذلِ 
(3)

. 



(1) ( 
ْ
 .(156-2/155الَخَصائُِص ًلبِن جنِّي

مَّ ُهَو الُمنَاَسَبُة بيَن الَحْرِف َوَقْد َيُكوُن ُهنَاَك َكلَِماٌت بِِخالِف ذلَِك، َولكِنَّ األْغَلَب األَعَ  (2)

 .َوالَمْعنَى

(3) ( 
ْ
 .(2/159الَخَصائُِص ًلبِن جنِّي
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  ُل وْ َقـ َك ذلِـ نْ مِـ» :َفِمنَْها َقْوُلهُ  ،َوَقْد َذَكَر فِي ذلَِك َأْمثَِلةا َكثيَرةا 
ِ
 ڌ ڌ } :هُ انَ حَ بْ ُسـ اهلل

ــ :ْي أَ  ،[83مــريم: ] { ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ــقُ لِ قْ تُ وَ  مهُ جُ عِ زْ ُت  ،مُه

ــذَ  ــ افه ــعْ مَ  يفِ ــتُ ) ىنَ ــ مْ هُ زُّ ُه اَه ــالهَ وَ  ،(زًّ ــأُ  ةُ زَ ْم ــ ُت ْخ ــتَ فَ  ،اءِ الَه ــفْ اللَّ  َب ارَ َق ــتَ لِ  انِ َظ  ِب ارُ َق

واَخ  مهُ نَّ أَ كَ وَ  .نِ يْ يَ نَ عْ مَ ـال  ىنَ عْ مَ ـالـ اوهـذَ  ،اءِ الَهـ نَ مِ  ىوَ قْ أَ  اهَ نَّ ألَ  ؛ةِ زَ مْ الهَ بِ  ىنَ عْ مَ ـال اهذَ  ص 

؛الهَ  نَ مِ  وسِ فُ النُّ  يفِ  مُ ظَ عْ أَ  ـ اِق َسـوَ  عِ ذْ الجِ كَ  هُ لَ  اَل بَ  ًَل  امَ  زُّ هُ تَ  دْ قَ  َك نَّ ألَ  زِّ  وِ ْحـنَ وَ  ةِ رَ جَ الشَّ

«َك ذلِ 
(1)

.

ــا ــاَل أيضا ــ» :َوَق ــذَ  نْ مِ ــ َك لِ ــَخ ) :مهُ لُ وْ َق ــقَ )وَ  (مٌ ْض ــالخَ فَ  (مٌ ْض َ  :مُ ْض
ِ
ــأل ــالرَّ  لِ ْك  ِب ْط

ـ :مُ ْضـالقَ وَ  ،ِب ْطـالرَّ  ولِ كُ أْ مَ ـالـ نَ مِـ امَ هُ وَ حُ نَ  انَ كَ  امَ وَ  اءِ ثَ القِ وَ  ِخ يْ البطِّ كَ   سِ ابِ الَيـ ِب لْ للصَّ

  وُ حْ نَ وَ  ،اهَ رَ يْ عِ َش  ةُ ابَّ الدَّ  ِت مَ َض قَ  :وُ حْ نَ 
«َك ذلِ

(2)
.

ـوَ  (ةُ يلَ ِصــالوَ )وَ  (ةُ يلَ ِسـالوَ ) :مهُ لُ وْ َقــ َك لِـذَ  نْ مـِـوَ » :َوَقـاَل  ىوَ ْقــأَ  -ىرَ َتـ اَمــكَ - ادُ الصَّ
  نَ مِ  ايهَ فِ  امَ ـلِ  نِ يْ السِّ  نَ مِ  تااوْ َص 

ِ
 َك ذلِـوَ  .ةِ لَ يْ ِسـالوَ  نَ مِـ ىنا عْ مَ  ىوَ قْ أَ  ةُ يلَ ِص الوَ وَ  ،ءِ اَل عْ تِ ْس اًل

ـوَ  لِ ْص الوَ  ةُ مَ ْص عِ  هُ لَ  ْت َس يْ لَ  َل سُّ وَ التُّ  نَّ أَ  ـ :لِ َبـ ،ةِ لَ الصِّ ـ الِ َصـاتِّ  نِ مِـ اهَ لُ ْصـأَ  ةُ لَ الصِّ  الشَّ
ْ
 ءِ ي

 الشَّ بِ 
ْ
ـاعْ بَ  الِ وَ ْح األَ  رِ ثَ كْ أَ  يفِ  هِ نِ وْ كَ وَ  ،هُ لَ  هِ تِ اسَّ مَ مُ وَ  ءِ ي  انِ َسـنْ اإلِ بِ  اءِ َضـعْ األَ  الِ َصـاتِّ كَ  ،هُ َلـ ضا

 هِ وَ 
َ
ازْ ُج  ُل سِّ وَ تَ مُ ـال ونَ كُ يَ  نْ أَ  رُ غُ ْص يَ وَ  ُف عُ ْض يَ  ىنا عْ مَ  ُل سُّ وَ التَّ وَ  .َك لِ ذَ  وِ حْ نَ وَ  ،هُ اُض عَ بْ أَ  ي  ،ءا

 وَّ قُ لِ  ادَ الصَّ  والُ عَ جَ فَ  .ٌح اِض وَ  اوهذَ  .هِ يْ لَ إِ  لِ سَّ وَ تَ مُ ـال نَ مِ  ءِ زْ الجُ كَ  :وْ أَ 
 ،ىوَ ْقـاألَ  ىنَـعْ للمَ  اهَ تِ

«ِف عَ ْض األَ  ىنَ عْ للمَ  اهَ فِ عْ َض لِ  نَ يْ السِّ وَ 
(3)

.

ا  .ًَلُيْمكُِن َحْصُرَها َوإِْقَصاُؤَها بَِحال   ،َواألَْمثَِلُة فِي ذلَِك َكثيَرٌة ِجدًّ



(1) ( 
ْ
 .(2/148الَخَصائُِص ًلبِن جنِّي

(2) ( 
ْ
 .(2/159الَخَصائُِص ًلبِن جنِّي

(3) ( 
ْ
 .(2/162الَخَصائُِص ًلبِن جنِّي
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ا الَعَربيَّ ِ  :الَواِحُد َوالِعْشُرونَ 
 :َكْثَرُة األََدَواِ  ِِ

الَ  ،َما ،َلم ،ًَل ) :َكـ ،َفَمَثالا ُيوَجُد للنَّْفِي َأَدَواٌت َكثيَرةٌ  َفُكـلُّ أَداة  مِـْن  ،(َلـْيَس  ،َلـن ،ـمَّ

 (َلـم) :َفَمـَثالا  ،َوَتَتميَّـُز ُكـلُّ واِحـَدة  َعـْن ُأْخـَرى ،هِذِه األََدَواِت ُتْسَتْخَدُم لُمـَراد  َخـاص  

ا)وَ  ـا  ،ًَل ُينَْتَظـُر ُوُقوُعـهُ  (َلـم)َتتَِّفَقاِن فِي َمَواِضـَع َوَتْخَتلَِفـاِن فِـي كـوِن النَّْفـِي بــ ،(لـمَّ أمَّ

 بـِ
ُ
ا)النَّْفي  .َفُمنَْتَظٌر ُوُقوُعهُ  ،(لـمَّ

ا َعْن َسائِِر اللَُّغاِت فِي َضْبِط الَكالِم َوُحْسِن  ُة َجَعَل للَعَربيَِّة َتَميُّزا قَّ َفهَذا التَّفِريُق َوالدِّ

 .التَّعبيِر َعنهُ 

َياِق ُوُجوُد َأْلَفاٍظ َكثِيَرٍة َلَها َمَعاٍن مُ  :الثَّانِا َوالِعْشُرونَ   :ْخَتِلَف   َحَسَ  السِّ

َم َعَلى التَّالُعـِب باألَلْفـاِ  بأسـُلوب  َبـِديع  َعِجيـب   َوًَل سـيََّما  ،َوهَذا ُيَساِعُد الُمتَكلِّ

ْعِر َوُمَراَعاِة َأوزانِهِ  ْرِب )َفِمَثاُل ذلَِك َكلَِمُة  ،فِي الشِّ  ،َفإِنََّها َتـأتِي َعَلـى َمَعـان  َكثَِيـرة   (الضَّ

ـْكُل  :اَفِمنْهَ  ـنُْف  :َومِنَْهـا ،الشَّ ـَفُر مِـْن َمَكـان  إَِلـى آَخـرَ  :َومِنَْهـا ،الصِّ ـرتُ  :َومِنَْهـا ،السَّ السَّ

ُجُل الَخِفيُف اللَّْحمِ  :َومِنَْها ،َضْرُب الـَمَثلِ  :َومِنَْها ،َواإِلْخَفاءُ  الَخِفيُف مَِن  :َومِنَْها ،الرَّ

َوَقـْد َجــاَءْت بعــُض هــِذِه  ،َك مـِـَن الـــَمَعانِي الَكثيــَرةِ َوغيــُر ذلِـ ،الَكــفُّ  :َومِنَْهــا ،الــَمَطرِ 

 :الـَمَعانِي فِي الُقرآِن الَكريمِ 

ــاَلى ــاَل َتَع  {  ی...ائ  ى  ى ې ې  ې ې ۉ... } :َق
 .(البقرة)

ــاَل   ی ی ی ىئ ىئ  ىئ   ېئ ېئ ېئ ۈئ      ۈئ ۆئ ۆئ } :َوَق

 .(إبراهيم) {  حئ جئ ی

 ڦڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ... } :َوَقــاَل 

 .(النساء) { چ چ چ      چ ڃ  ڃ  ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
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 حت  جت يب  ىب   مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی  ی ی } :َوَقاَل 

 .(النساء) {  حج يث ىث  مث     جث يت  ىت ختمت

ـــاَل   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ  ڈ  ڎ ڎ    ڌ ڌ  ڍ ڍ } :َوَق

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ  ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ  گ گ گ

 .(محمد) { ھ ہ ہ ہ ہ

 ڄ  ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ    ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ } :َوَقــــاَل 

 .(الحديد) { ڌ   ڍ    ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ    چ ڃ ڃ   ڃ ڃ

 ٺ  ٺ ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } :َوَقــــاَل 

 (هــط) { ٿ ٿ ٺ ٺ

 .(ص) { ڤ...ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ } :َوقَالَ 
َيغِ  َمَعانِا :الثَّالُِك َوالِعْشُرونَ  رِيَّ ِ  الصِّ  :(َوائِدِ َمَعانِا الُحُروِف الزَّ ) الصَّ

ــنْ  َغــةِ  فِــي األَشــَياءِ  أْجَمــلِ  مِ ــةِ  اللُّ ــْرفِيَِّة  ،الَعَربيَّ ــَيِغ الصَّ ــانِي  :َأوْ )ُهــَو َمَعــانِي الصِّ َمَع

َوائِدِ  ا األَلَفـا ِ  مِـنَ  بَِقلِْيـل   ُيعبِّـرَ  َأنْ  اإِلْنَسـانُ  َيْسَتطِْيعُ  َوبَِفْضلَِها ،(الُحُروِف الزَّ  مـنَ  َبْحـرا

خوَل  (َأْفَعـَل ) َمَعـانِي مِـنْ  أنَّ  َتـَرى كَما ،المَعانِي  ،ُفـالنٌ  أْشـأمَ ) :فُيقـاُل  ،َمَكـان   فِـي الـدُّ

امِ  فِي ُفالنٌ  َدَخَل  :َقولِِهم َبَدَل  (َوَأْعَرَق  ل  ) َمَعانِي َومِنْ ! َوالِعراِق  الشَّ  فِـي التََّكلَُّف  (َتَفعُّ

يءِ   آِخـرِ  وإَلـى! َمَقاَلتِـهِ  نَعةِ َصـ يف َكلَّـَف تَ  :أْي  ،َقْولِـهِ  يف ُفـالنٌ  َتصنَّعَ  :ُقْلَت  َلوْ  َمثالا  ،الشَّ

َيغِ  تِي الصِّ ا الَكـالمَ  َتجَعُل  الَّ ـا َمقاَل ـَْوالـ ُمخَتَصـرا ـا أنِيقا ا ،َنامِقا ا بـديعا َوَقـْد َسـَلَف  ،َرشـيقا

 .الَكاَلُم َعَلى هَذا َوأَتْينَا بَِبْعِض األَْمثَِلِة َعَلْيهِ 
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ابُِ  َوالِعْشُرونَ  اُّ اللِميَزاُن ال :الرَّ
ْرِِ  :صَّ

ِم بَِها ،مِْن َأْعَظِم َما فِي الَعَربِيَّةِ   )ُهَو  ،َوأْقَوى أَداِت الـُمَتَكلِّ
ُّ
ْرفِي َوَلَك  ،(الـِميَزاُن الصَّ

َيُه َمْفَخَرَة العَربِيَّةِ  َغـاِت  ،َوُأعُجوَبَة اللَُّغاِت  ،َأْن ُتَسمِّ َوُحـقَّ للَعَربِيَّـِة َأْن َتْفَخـَر بِـِه َبـْيَن اللُّ

َم بالَعَربِيَِّة َلْو َأَتْيَت إَلْيِه بُِمفَرَدة  َجِديَدة  األُ  َكلَِمـة  َلـْم َيْسـَمْع بَِهـا  :َأوْ  ،ْخَرى؛ ألنَّ الـُمَتَكلِّ

َفاتَِها التَّْصِريِفيَِّة فِي الَكاَلمِ  ،مِْن َقْبُل  َوًَل ُتوَجُد هِذِه  ،َفإِنَُّه َيأتِي بَِجِمْيِع اْشتَِقاَقاتَِها َوَتَصرُّ

ـَماعِ  ،ِميَزُة الَعِزيَزُة فِي ُلَغة  مَِن اللَُّغاِت الـ  إًِلَّ َبْعـَد السَّ
 ،َوًَل َتْهَتِدي إَِلى اْشتَِقاَقاِت َكلَِمـة 

ُجوِع إَِلى الـَمَعاِجِم؛ أَلنَُّه ليَس ُهنَاَك قَِياٌس وًَل َقاُنوٌن َيْجَمُعَهـا َلـَك  :َأوِ  َفَعَلْيـَك َأْن  ،الرُّ

 .ِعَهاَتِقَف َعَلْيَها َجِميْ 

َة َكلَِمة  َتعـِرُف َجِمْيـَع اْشـتَِقاَقاتَِها ،َولكِنَّ الَعَربِيََّة َلْيَسْت كذلَِك   ،َفإِنََّك َلْو َسِمْعَت أيَّ

اِس َلـْم َيْسـَمْع  ،(َذَبَح )بَِمْعنَى  (َذْعَمطَ )َفَمَثالا َكلَِمُة  ،َوإِْن َلْم َتْسَمْعَها مِْن َقْبُل  ُة النَـّ َفَعامَّ

ـِذيَن َدَرَس َولكِ  ،بَِها َغِة مِـَن الَّ ِب اللُّ ْن َلْو أْعَطْيَت هَذا الِفْعَل الَجِدْيَد أيَّ َطالِب  مِْن َطالَّ

ا فِي التَّصِريِف  تاباا َواِحدا
اِت مِنْـُه أَلْعَطـاَك إيَّاَهـا بُِسـُهوَلة   :َوُقْلَت َلهُ  ،كِ اعطِنـي الــُمْشَتقَّ

؛ ألنَُّه َيْعِرُف ُهَو َعَلى َوْزنِ  َفَيِقيُس هَذا الِفْعَل الجِدْيـَد  ،(َدْحَرَج )َومَِثاُلُه  ،(َفْعَلَل ) َوُيْسر 

ــهِ  ــونُ  ،َعَلْي ــطَ ) :وَيُك ــَذْعِمطُ )وَ  ،للَماِضــي :(َذْعَم ــاِرعِ  :(ُي ــطْ )وَ  ،للُمَض ــرِ  :(َذْعِم  ،لألَْم

ْسـِم الَفاعـلِ  :(ُمـَذْعِمط)وَ  ،للَمصَدرِ  :(َذْعَمَطة)وَ 
ِ
ْسـِم الــَمفْ  :(ُمـَذْعَمط)وَ  ،ًل

ِ
 ،ُعولِ ًل

اِت   .َوهكَذا الَحاُل فِي َباقِي الـُمْشَتقَّ

ُّ مِْن أْبَدِع َما فِي الَعَربِيَِّة َوَأْضـَبطَِها
ْرفِي ُل أمـَر َطـالِبِي هـِذِه  ،َفالِميَزاُن الصَّ َوُهـَو ُيَسـهِّ

َغِة بَِشْكل  َعِجيب   َغِة الَعْبَقرِ  ،اللُّ ِة الَعِجْيَبةِ َومِْثُل هَذا ًَل ُيْوَجُد إًِلَّ فِي هِذِه اللُّ َواللَُّغاُت  ،يَّ

اِت   .األُْخَرى َلْيَسْت َكَذلَِك َوُيَعانِي َطالُِبوَها مِْن َأْمِر َمْعِرَفِة الـُمْشَتقَّ
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ِة ُيْمكُِن النََّظُر فِي هَذا الَجْدَولِ   :لَِتعِرَف الَفاِرَق بينََها َوَبْيَن الَعَربِيَّةِ  َولإلِْنجلِيِزيَّ
 

 ِ  الـُمَضاِرعُ  الـَماِضي ُث التَّصِريُف الثَّال

gon went go 
grown grew grow 
givin gave give 

hidden hid hide 
hit hit hit 

hurt hurt hurt 
put put put 
left left leav 

locked locked lock 
 
 

ِة َوَيعَيـا؛ ألنَّـُه بَِحاَجـة  إَِلـى البَ  ْحـِث َوالتَّفتِـيِش َفلِذلَِك َيصُعُب أمُر َطالِبِي اإلنجلِيِزيَّ

واذِّ فِي األَْفَعاِل َوَتصِريَفاتَِها ،لُِكلِّ ُمْفَرَدة    .َوًَل ُيْمكِنُُه الِقَياُس فِيَها لَِكْثَرِة الشَّ

 :الَعَربِيَُّ  ُلَغ   َصالَِح   لِلِخَطاَباِ  اللُمْخَتِلَف ِ  :الَخاِمُس َوالِعْشُرونَ 

ــ ــَواُن َغِريبا ــُن أْن َيُكــوَن الُعنْ
ــاِس َواســتِنَْكاِر ُيْمكِ ــى اســتِْغَراِب َبعــِض النَّ ــدُعو إَل ا َوَي

ا َقْبَل قَِراَءِة َما َيْحَتِويَها مِـْن  ،اآلَخِرينَ  َوًَل ُأبِعُد إِْن َكاَن ُهنَاَك َمْن َرَفَض هِذِه النُّْقَطَة َرأسا

ـا :َويُقوُل  ،َبَيان   َغـاِت َجِميعا َلَهـا الُقـْدَرُة َوالــُمْكنَُة َعَلـى  َكيَف َتُكوُن هِذِه مِيَزةا َمَع َأنَّ اللُّ

َعِة؟  التََّعابيِر الـُمْخَتلَِفِة َوالِخَطاَباِت الـُمَتنَوِّ

الــُمَراُد أنَّ  :بـلِ  ،َلْيَس الـُمَراُد أنَّ اللَُّغاِت األُْخـَرى ًَل َتْصـُلُح لِـذلَِك  :َولكِنَّنِي أُقوُل 

ْوِت َوَلْحـَن الَكلَِمـاِت َوالُجَمـلِ  ـوتِيََّة فِـي الَعَربِيَّـةِ  ،َنْبَرَة الصَّ َتْخَتلِـُف  ،َوالــَمَخاِرَج الصَّ

ا َعنَْها فِـي اللُّغـاِت األُْخـَرى َفـاْنُظْر إَِلـى ُشـَعَراِء َجِمْيـِع  ،َوإَِذا أَرْدَت َمْعِرَفـَة ذلِـَك  ،َتَماما

َياِســيِّيَن مـِـنُْهم ،األَُمــمِ  ِقــي ُكــَرِة الَقــَدِم َواْنُظــْر َحتَّــى إَِلــ ،َوانُظــْر إَِلــى ِخَطاَبــاِت السِّ ى ُمَعلِّ
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ـْوتِيَّةِ  ،َواْسَتِمْع مِنُْهم فِـي األَْغـَراِض  ،َوَقاِرْن بِنَْفِسَك بيَن تِْلَك األَْصَواِت َوالنََّبَراِت الصَّ

  ،الـُمْخَتلَِفةِ 
ِّ
َثاءِ  ،َفاْنُظْر فِي الِخَطاِب الَحَماِسي َوانُظـْر فِـي َغْيِرَهـا َوَقـاِرْن  ،َواْنُظْر فِي الرِّ

وًَل َأُشكُّ أنََّك َتْسَتِمُع فِي الَعَربِيَِّة َمـا َتـأَنُس بِـِه َوَيْلَتِصـُق بَقْلبِـَك  ،بْينََها بإِْنَصاف  َوَعْدل  

 .َومِنُْه َتُقوُل بَِقْولِي ،َوَسْمِعَك َأْكَثَر مَِن اللَُّغاِت األُْخَرى

اِدُس َوالِعشُرونَ  شتَِقاُق الُكبَّاُر  :السَّ
ِ
 :(النَّْحُت )ال

ا  ،إِنَّ مِْن َبِدْيِع َمـا فِـي الَعَربِيَّـِة َوَجِمْيلَِهـا وُجـوَد النَّْحـِت  ـاُه َوَجعَلـُه ُسـلَّما َوَتقِريـَرُه إيَّ

ختَِصاِر َواإِلْيَجاِز فِي الَكالمِ 
ِ
ُم بَِكلَِمة  َسْهَلة  َعَلى اللَِّسانِ  ،لال َصـاَغَها  ،َوَيْكَتِفي الـُمَتَكلِّ

ا للتَّطِوْيلِ مِْن َكلَِمات  َكثِْيَرة  دَ    ،وللنَّْحِت أنَواٌع َثاَلَثٌة فِي َكالمِِهم ،ْفعا
َ
 :َوِهي

ُل  ُجـُل ) :َكَقـْولِِهمْ  ،َنْحُت الِفْعـلِ  :األَوَّ  ) :َقـاَل  :أْي  ،(َوَهْيَلـَل  ،َبْسـَمَل الرَّ
ِ
 ،(بِْسـِم اهلل

 .(ًَل إَِلَه إًلَّ اهللُ ) :َوَقاَل 

ْسمِ  :الثَّانِا
ِ
َقْحَطُب ال) :َكَقْولِِهم ،َنْحُت اًل   ،(شَّ

ْ
ـقِّ ) :َوُهَو َمـأُخوٌذ مِـْن َكلَِمَتـي  ،(الشِّ

 .(الَحَطِب )وَ 

 ) :َكَقْولِِهمْ  ،َنْحُت النََّسِب  :الثَّالُِك 
ٌّ
 .(َعْبِد َشْمس  )نِْسَبةا إَِلى  ،(َعْبَشِمي

ــْأَتلُِف  ًل الَعــْينَ  إنَّ » :أحمــدَ  بــنُ  الخليــُل  قــاَل   لُقــْرِب  ة  دَ واِحــ ة  َمــلِ كَ  يف اءِ الَحــ مــعَ  َت

 ) :لثْ مِ  ،نِ يْ تَ مَ لِ كَ  نَ يْ بَ  ع  مْ َج  نْ مِ  ٌل فِعْ  ُيْشَتقَّ  أنْ  إًلَّ  امَ َمْخَرَجْيهِ 
َّ
 :رِ اعِ الشَّ  لِ وْ قَ كَ  (ىلَ عَ  َحي

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

 انِِقاُمَعللل منلللِك  َبلللاَ   َطيلللٍف  ُربَّ  أَل 

 

َحللْيَع  الَفلل ِ   ااِعللدَ  َدَعللا أنْ  إلللى  َِ 

 

 

  :قاَل  :ُيريدُ 
َّ
 .الَفالح على َحي
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 :رُ اآلَخ  قاَل  امَ كَ  :وْ أَ 

 [ِمَن الَواِِرِ ]

 اًقلللليْ نِ عَ  الِلللل ِفللللِك يْ طَ  اُل َيللللَخ  اَ  َبللللَِ 

 

 اَحللللالَفَ   ااعِ الللللدَّ  َحْيَعللللَل  نْ أَ  ىَلللللإِ  

 

 

 

 

 

 :ُث الِ الثَّ  اَل قَ  امَ كَ  :وْ أَ 

 [ِمَن الَواِِرِ ]

 ارٍ َجللللل نِ الَعللللليْ   ُ ْملللللدَ وَ  اَهللللللَ  وُل ُقلللللأَ 

 

 يدِ انَ مُ لالللللل  ُ َللللللَحْيعَ  َيْحُزْنلللللِك  َللللللمْ أَ  

 

 

 

 

 

 ) نْ مِ  ُجِمَعْت  ةٌ مَ لِ كَ  هِ فهذِ 
َّ
 ،(َحْيَعَلةا  ،ُيَحْيِعُل  ،َل عَ يْ َح ) :هُ نْ مِ  وُل قُ تَ وَ  (ىلَ عَ ) نْ مِ وَ  ،(َحي

 ) :َك لِ وْ قَ  نْ مِ  :ْي أَ  ،(ةِ َعلَ يْ الحَ ) نَ مِ  َت كَثرْ أَ  دْ قَ  :وَ 
َّ
 َتَعْبَشمَ ) :مْ هُ لَ وْ قَ  هُ بِ ْش يُ  اهذَ وَ  .(ىلَ عَ  َحي

  ٌل ُجـرَ )وَ  ،(َعـْبَقَس تَ وَ  ،ُل ُجـالرَّ 
ٌّ
 ،س  َقــيْ  َعْبـدِ  نْ مِـ وْ أَ  ،ْمس  َشــ َعْبـدِ  نْ مِـ انَ َكـ اذَ إِ  (َعْبَشــِمي

 :اَل قَ  ،الا عْ فِ  واقَّ تَ اْش وَ  ،ةا مَ لِ كَ  نِ يْ تَ اقِبَ عَ ُمتَ  نِ يْ تَ لِمَ كَ  نْ مِ  واذُ َخ أَ فَ 

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

 َعْبَشللللِميَّ    َشللللْيَخ    ِمنِّللللا َوَتْضللللَحُك 

 

 َيَمانَِيلللا َأِسللليرا اَقْبِلللل َتلللَرى َللللمْ  َكلللَأنْ  

 

 

 

 

 

ـ َأَخـذَ وَ  (َعْبـد) نْ مِـ اءَ الَبـوَ  نَ يْ الَعـ فَأَخـذَ  ،َشْمس   َعْبدِ  ىلَ إِ  اهَ بَ َس نَ   نْ مِـ مَ يْ مِ ـالـوَ  نَ يْ الشِّ

يْ وَ  اَل الدَّ  َقطَ ْس أَ وَ  ،(َشْمس) «ِت النَّحْ  نَ مِ  افهذَ  ،ةا مَ لِ كَ  نِ يْ تَ مَ لِ الكَ  نَ مِ  ىَبنَ فَ  ،نَ السِّ
(1)

. 

ا  ِب ُقـرْ لِ  ،ِف وْ رُ الُحـ ةِ يَّ لِ ْصـأَ  ة  دَ اِحـوَ  ة  َمـلِ كَ  يفِـ انِ َفـلِ تَ أْ تَ  ًَل  اءُ الَحـوَ  اءُ الهَ » :َوَقاَل أيضا

 ىَلـعَ  ىنا عْ مَ  امَ هُ نْ مِ  ة  دَ احِ وَ  ُكلِّ لِ  ،نِ يْ تَ مَ لِ كَ  نْ مِ  انِ عَ مِ تَ جْ يَ  امَ نَّهُ لكِ وَ  ،الَحْلِق  يفِ  امَ َمْخرَجْيهِ 



بِن َفاِرس  َونََقَلُه عنُه ابُن فَ  .(1/61الَعْيُن للَخلِْيِل ) (1)
ِ
اِحبِي ًل ا، ُينَْظُر: الصَّ ُّ أيضا

 اِرس  َوالثََّعالِبِي

 209ص)
ِّ
 .(269ص) (، َوفِْقُه اللَُّغِة ألبِي َمنصور  الثَّعالِبي
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 :د  يْ بِ لَ  لِ وْ قَ كَ  ،ِحَدة  

َملِ ]  [ِمَن الرَّ

 َلللللل ُ  ُت ُقْلللللل يالَّلللللذِ  اِِللللل ىَتملللللارَ يَ 

 

 َحيََّهللللللْل  َقللللللولا َيسللللللَم ُ  َوَلَقللللللد 

 

 

 

 

رُ آَخ  اَل قَ وَ 
(1)

:  

 [ِمَن الَبِسيْطِ ]

 وَحْيَهُللللللللللللللللللللل ْ  َهْيهللللللللللللللللللللا هُ 

 
 

 

 

 
ْ
 يفِـوَ  .ةا دَ اِحـوَ  ةا َمـلِ كَ  مـافَجَعَلهُ  ،َحثِْيثاـا :الَّ هَ وَ  ،َهُلمَّ  :ااهَ نَ عْ مَ وَ  ة  دَ حِ  ىلَ عَ  ةٌ مَ لِ كَ  :َحي

ِث يْ دِ الحَ 
(2)

 .ُعَمرَ  رِ كْ ذِ بِ  َفْأِت  :ْي أَ  .(ُعَمرَ بِ  َفَحيََّهاَل  نَ وْ حُ الِ الصَّ  ُذكِرَ  إذا) :

ْيُث  اَل قَ   رَ يْ َتِصـفَ  نِ يْ َتـمَ لِ كَ  نَ يْ َبـ ُيْجَمـعَ  أنْ  :مِ اَل الَكـ يفِـ هذا مِْثُل  امَ  :لِ يْ لِ للخَ  ُقلُت  :اللَّ

 َتَعْبَشـمَ ) :ونَ ولُ فيقُ  ،(َقْيس   َعْبدُ وَ  ،َشْمس   َعْبدُ ) :ِب رَ العَ  ُل وْ قَ  :اَل قَ  ؟ةا دَ احِ وَ  ةا مَ لِ كَ  امَ هُ نْ مِ 



 َوَتَماُم الَبْيِت: (1)

َظلللللَّ َلُهللللمْ  َِ  َوَهلللليََّ  الَحللللاَّ ِمللللْن َداٍر 

 

 َيلللللللْوم  َكثِْيلللللللر  َهْيَهلللللللاُ ُه َوَحْيَهُلللللللل ْ  

 
 

، َوَعائَِشةَ  َوُهوَ  (2)
 
 بِن َمْسَعود ، َوَعلِي

ِ
 َتَعاَلى َعليِهْم، َوَلْيَس َحِديثاا -أَثٌر َعْن َعْبِد اهلل

ِ
ِرْضَواُن اهلل

، َفَعِن ابِْن َمْسُعود  َكَما فِي َجامِِع َمْعَمِر بِْن َراِشد  ) (: 20406: )بَِرْقمِ (، 11/231بالـَمْعنَى الَخاصِّ

ْحَمِن، َقْد ُقبَِض  َعْن َأبِي ُعَبْيَدَة، َعنِ   َقاَل َلُه: َيا َأَبا َعْبِد الرَّ
      ابِْن َمْسُعود : َأنَّ َسِعيَد بَْن َزْيد 

  َرُسوُل 
ِ
 َأُبو َبْكر  َفَأْيَن ُهَو؟ َقاَل: «فِي اْلَجنَِّة ُهوَ »َفَأْيَن ُهَو؟ َقاَل:   اهلل

َ
َذاَك »، َقاَل: ُتُوفِّي

اُه ِعنَْد ُكلِّ َخيْ   ُعَمُر َفَأْيَن ُهَو؟ َقاَل: « ر  ُيْبَغىاأْلَوَّ
َ
الُِحوَن َفَحيََّهالا بُِعَمرَ »، َقاَل: ُتُوفِّي  .«إَِذا ُذكَِر الصَّ

ا ابُن أبِي شيَبَة فِي الـُمَصنَِّف ) (، َوأحمُد فِي َفَضائِِل 31975: )بَِرْقمِ (، 6/354َوَرَواُه أيضا

َحاَبِة ) نِة )(، َوالخَ 340: )بَِرْقمِ (، 1/263الصَّ ُل يف السُّ  .(360: )بَِرْقمِ (، 1/293الَّ

 اهلُل َعنَْها َوَعْن أبِْيَها- َوَرَواُه َعْن ُأمِنَا َعائَِشَة الطَّاِهَرِة النَِّقيَّةِ 
َ
(، 42/77أحمُد فِي الـمسنَِد ) -َرِضي

 .(25152: )بَِرْقمِ 

نُه فِي المجَمِع ) ُّ َوَحسَّ
 َرَواُه الَهْيَثِمي

 
  .(14426: )بَِرْقمِ (، 9/67َوَعْن َعلِي
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 مِ َش بْ عَ )وَ  ،(َس قَ بْ عَ تَ وَ  ،ُل ُج الرَّ 
ٌّ
 ِس قَ بْ عَ وَ  ،ي

ٌّ
«(ي

(1)
. 

 
ِّ
انِي ِهْيِر العمَّ   الظَّ

 انَ مَ ثْ عُ  ِح تْ الفَ  ابَ أَ  َخ يْ الشَّ  ُت يْ أَ رَ  دْ قَ لَ » :َوَقاَل َياُقوٌت فِي ِذْكِر أبِي َعلِي

 لَ البَ  يَّ وِ حْ النَّ  ىَس يْ عِ  نَ بْ 
 طِ
َّ
 اَل ؤَ ُسـ هُ لُ أَ ْسـيَ  ،ةِ يَّ رِ ْص مِ ـالـ ارِ يَ الـدِّ بِ  ذ  ئِـمَ وْ يَ  اسِ النَـّ ُخ يْ َش  وَ هُ وَ  ،ي

 ِش وْ ُح  نْ مِ  ف  وْ رُ ُح  نْ عَ  دِ يْ فِ تَ ْس مُ ـال
ِّ
ـعَ  يرِ َض حْ مَ بِ  اما وْ يَ  هُ لَ أَ َس وَ  .ةِ غَ اللُّ  ي  ا ِ َفـلْ أَ  يفِـ عَ َقـوَ  امَّ

 ،(وَت حُ نْ مَ ـالـ) :ِب رَ الَعـ مِ اَل َكـ يفِـ ىمَّ َسـيُ  اهـذَ  :اَل قَ فَ  ،(ب  طَ حْ قَ َش ) :الِ ثَ مِ  ىلَ عَ  ِب رَ العَ 

 ،ةا دَ احِ وَ  امَ هُ لُ عَ جْ يَ وَ  نِ يْ تَ بَ َش َخ  ارُ جَّ النَّ  ُت حِ نْ يَ  امَ كَ  نِ يْ تَ مَ لِ كَ  نْ مِ  ةٌ وتَ حُ نْ مَ  ةَ مَ لِ الكَ  نَّ أَ  :اهُ نَ عْ مَ وَ 

(ق  ِش ) نْ مِ  وٌت حُ نْ مَ  (ٌب طَ حْ قَ َش )ـفَ 
(2)

 طِ لَ البَ  هُ لَ أَ َس فَ  ،(ب  طَ َح )وَ  
ُّ
 نْ مِـ عَ َقـوَ  امَ  هُ لَ  َت بِ ثْ يُ  نْ أَ  ي

 فَ رِ عْ مَ  يفِـ َل وِّ عَ يُ لِ  ،هِ يْ لَ إِ  الِ ثَ مِ ـال اهذَ 
 نْ مِـ ةا َقـرَ وَ  نَ يْ رِ ْشـعِ  وِ ْحـنَ  يفِـ هِ ْيـلَ عَ  اَهـاَل مْ أَ فَ  هِ ْيـلَ عَ  اَهـتِ

 » :ااهَ مَّ َس وَ  ،هِ ظِ فْ حِ 
««ِب رَ العَ  المِ كَ  نْ مِ  وِت حُ نْ مَ ـال ىلَ عَ  نَ يْ عِ ارِ البَ  هِ يْ بِ نْ تَ  اَب تَ كِ

(3)
. 

اءِ  َعنِ  َوُرِوَي » :َقاَل ابُن ُمنُْظور    إًِلَّ  َأفعـال   مِـنْ  ُبنَِيـْت  اء  بَأسـمَ  َنْسَمعْ  َلمْ  :َقاَل  َأنه اْلَفرَّ

ْبَحَلةُ )وَ  (اْلَبْسَمَلةُ ) :فرُ األَْح  َهِذهِ   ،َبْسـَمَل  :ُيَقاُل  َأنه َأرادَ  ،(اْلَحْوَقَلةُ )وَ  (اْلَهْيَلَلةُ )وَ  (السَّ

  ْسمِ بِ ) :َقاَل  إِذا
ِ
ة َوًَل  َحْوَل  ًَل ) :َقاَل  إِذا ،َوَحْوَقَل  ،(اهلل   إًِل قوَّ

ِ
 :َقـاَل  إِذا ،َوَحْمـَدَل  ،(بِاهلل

 ) مـِـنْ  ،والَحْيَعَلــةُ  ،(فـِـَداَءكَ  ُجِعْلــُت ) مـِـنْ  ،َجْعَفَلــةا  ،وَجْعَفــَل  ،(هلِلــ اْلَحْمــدُ )
َّ
 َعَلــى َحــي

اَلةِ   َأن َوُهـوَ  ،(التََّبْرُقـلِ  مِـنَ  اَدْعنَـ)و ،َعَلْينَـا (ُل ُيَبْرقِـ) ُفـاَلنٌ  :األَنبـاري اْبـنُ  َوَقاَل ..(الصَّ

(الَقْول)و (الَبْرِق ) مِنَ  ُأخذ ،ُينِْجزَ  َوًَل  وَيِعدَ  ،َيْفَعَل  َوًَل  َيُقوَل 
(4)

. 



 .(3/5الَعْيُن للَخلِْيِل ) (1)

(2) )  .َأو: ُيْمكُِن أنََّها َمأُخوَذٌة مِْن فِْعِل: )َشقَّ

 .(2/858ُمْعَجُم األَُدَباِء ) (3)

، ُينَْظُر: َتْهِذيُب اللَُّغِة ) .(2/403لَِساُن الَعَرِب ) (4)  .(3/240َوُهَو نَْقٌل َعِن األَْزَهِريِّ
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ُّ
ـــالِبِي ـــاَل الثََّع ـــالفَ ) :َوَق ـــ ُل ْص ـــهُ  :عُ ابِ السَّ ـــةِ  يف ُيَقاِرُب ـــَوا ِحَكاَي ـــة   ل  أْق ـــى ُمَتَداَوَل  َعَل

ْلَبَقةُ )..«:(األْلِسنَةِ  ْمَعَزةُ ) .َبَقاَءكَ  اهلل   أَطاَل  :َقْولِ  ِحَكاَيةُ  (الطَّ  اهلل أَدامَ  :َقـْولِ  ِحَكاَيـةُ  (الدَّ

«فَِداَءكَ  ُجِعْلُت  :َقْولِ  ِحَكاَيةُ  (الَجْعَلَفة) .ِعَزكَ 
(1)

. 

ــْولِِهم :َأوْ  ْوَمنَــةُ ) :َكَق ــٌت لُجْمَلــةِ  (الرَّ وَمانِيَّــةِ ) :َنْح ــَن الرُّ
 :َكَقــْولِِهم :َأوْ  ،(النَّْقــُل مِ

 ) :َنْحٌت لُِجْمَلةِ  ،(النَّْقَحَرةُ )
ُّ
 .(النَّْقُل الَحْرفِي

ــي  ــاَءُه فِ ــِة َوَبَه ــي الَعَربِيَّ
ــِت فِ ــَذا النَّْح ــاَل ه ــَر َجَم ــْخص  أْن ُينْكِ يِّ َش

ِ
ــُن أل ــاَل ُيْمكِ َف

ــارِ  ختَِص
ِ
ــا ،اًل ــَرى أيضا ــاِت األُْخ َغ ــي اللُّ ــاُر فِ ختَِص

ِ
ــُد اًل ــْد ُيوَج ــاد  و ،َوَق ــُر ُمنَْق ــُه َغْي لكِنَّ

  ،َوًَل ُيَقاُس َعَلْيهِ  ،للَقَواِعدِ 
 
 .َوَلْيَس َكَما فِي الَعَربِيَّةِ  ،َوَيتِمُّ َعَلى َشْكل  َعْشَوائِي

ابُِ  َوالِعْشُرونَ   :التَّعرِيُ   :السَّ

ــا ــْن َغْيِرَه ــُة مِ ــِه الَعَربِيَّ ــُز بِ ــا َتَتَميَّ ــَتْوِعُب َكلِ  ،إنَّ مِمَّ ــا َتْس ــَرى أنََّه ــاِت األُْخ َغ ــاِت اللُّ َم

َغـاِت  ،َوُتْلبُِسَها َثْوَب الَعَربِيَّةِ  ،َوَتْهِضُمَها َوهبَذا َتْحَفُظ كَِياَنَها مَِن التَّْغيِْيِرَوالَغـْزِو َعـِن اللُّ

َعِة األَْكَثِر باسـتِْيَعاِب تِْلـَك الَكلَِمـاِت َغْيـِر الــمَ  ،األُْخَرى ِة والسَّ ْوُجوَدِة َوَتتَِّسُم بالَحَيِويَّ

َم َأْهـُل الِعْلـِم فِـي هـِذِه الــَمْسأَلِة بإِلــَْمام؛ َوَنَظـُروا فِْيَهـا بإِْمَعـان  َوإِْنَعـام ،فِْيَها  ،َوَقْد َتَكلَّ

ا ،َوَصنَُّفوا فِْيَها ُمَصنََّفات  ِعَظام   إنَّ الَعَربِيَّـَة بَِفْضـِل ذلِـَك َقـِدَرْت َعَلـى  ،َوَكَما ُقْلنَا َسـابِقا

 مِـَن الَفاِرسـيَِّة َوالَحَبِشـيِِّة َوالن بطِيَّـةِ  استِْيَعاِب 
َغـاِت  ،َكلَِمات  َكثِْيَرة  َمـَع  ،َوَغْيِرَهـا مِـَن اللُّ

ِة َعَلى أُصولَِها الَعَربِيَِّة، َوإِْعَطاِء هِذِه الَكلَِماِت ُصوَرةا َعَربِيَّةا، َوهـِذهِ بَِحـق  مِـ ْن الـُمَحاَفظِة التَّامَّ

ةِ َوالُقْدَرِة فِي هِذِه اللَُّغةِ أَْعَظِم الـُمَميزَ   .اِت َعَلى اإِلْطالِق، َومِْن أَْعَلى بَراِهيِْن الُقوَّ



(1)  
ِّ
 .(149ص) فِْقُه اللَُّغِة ألبِي َمنصور  الثَّعالِبي



  

 
500 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى 

 فـِـي 
ْ
َب ابــُن ِجنِّــي ــا (َخَصائِِصــهِ )َبــوَّ  كــالم علــى َس يْ قِــ اَمــ أنَّ  يف بــاٌب ) :َفَأْســَماهُ  ،َبابا

 ُف عُ ْض يَ  اسِ النَّ  وأكثرُ  .ٌف يرِ َش  عٌ ِض وْ مَ  اهذَ » :َوَقاَل َتْحَتهُ  ،(العرِب  كالمِ  منْ  وَ فهُ  ربالعَ 

 صَّ َنـ دْ َقـوَ  .ْجـد  مُ  و  َقـمُ  هِ ْيـلَ إِ  دُ انُ َس التَّ وَ ، ةٌ امَّ عَ  هِ بِ  ةُ عَ فَ نْ مَ ـالوَ  .هِ فِ طْ لُ وَ  هِ ِض وْ مُ غُ لِ  هِ الِ مَ تِ اْح  عنِ 

(ِب رَ الَعـ مِ اَل َكـ نْ مِـ وَ هُ فَ  ِب رَ العَ  مِ اَل كَ  ىلَ عَ  َس يْ قِ  امَ ) :اَل قَ فَ  هِ يْ لَ عَ  انَ مَ ثْ عُ  وبُ أَ 
(1)

 ىرَ َتـ ًَل أَ  ؛

 َض عْ الـبَ  َت عْ مِ َسـ اَمـنَّ إِ وَ  ،ول  ُعـفْ مَ  ًَل وَ  ل  اِعـفَ  لِّ ُكـ مَ اْسـ كَ رُ ْيـغَ  ًَل وَ  ،َت ْنـأَ  عْ مَ ْسـتَ  مْ لَ  َك نَّ أَ 

 .(دٌ الِ َخ  مَ رُ كَ )وَ ، (رٌ ْش بِ  َف رُ ظَ ) َت زْ َج أَ  (دٌ يْ زَ  امَ قَ ) َت عْ مِ َس  اذَ إِ فَ  .؟!هُ رَ يْ غَ  هِ يْ لَ عَ  َت ْس قِ فَ 

 لِ عَ  وبُ أَ  اَل قَ 
 
َ  ؛ِب رَ العَ  مِ اَل كَ  نْ مِ  اذَ هَ فَ  (اننَ كُ ْش الخُ  اَب طَ ) :َت لْ قُ  اذَ إِ » :ي

ِ
 َك ابِ رَ عْ إِ بِ  َك نَّ أل

 .ِب رَ العَ  مَ اَل كَ  هُ تَ لْ َخ دْ أَ  دْ قَ  اهُ يَّ إِ 

 ىرَ ْجـمُ  ُب رَ الَعـ هُ ْتـرَ ْج أَ  دْ َقـ ،ةِ يَّـمِ جَ عْ األَ  اسِ نَـْج أَ  نْ مِ  َب رِ عْ أُ  امَ  نَّ أَ  كَ دَ نْ عِ  اهذَ  دُ كِّ ؤَ يُ وَ 

ــأُ  ــمِ اَل كَ  ولِ ُص ــ ًَل أَ  ،اَه ــيُ  مْ اهُ رَ َت ــ ونَ فُ رِّ َص ــالعَ  يفِ ــنَ  مِ َل ــ) :وَ ْح ــيْ رَ بْ إِ وَ  ،رَّ آُج ــوَ  ،مَ يْ َس  ،دَ فِِرْن

َج زَ وْ رُ يْ فَ وَ 
(2)

 :وِ ْحـنَ  يفِـ مُ الـالَّ  هُ ْتـلَ َخ دَ  امَّ ـَلـ هُ نَّ أَ  َك ذلِ وَ  .يِف رِ عْ التَّ  مُ ًَل  هُ لُ ُخ دْ تَ  امَ  يعَ مِ َج وَ  ،(

ــرِ الفِ وَ ، اِج بَ يْ الــدِّ ) دِ ْن
(3)

ــوَ  ، زِ يْ رِ هْ السِّ
(4)

ــ َل وْ ُصــأُ  هَ بَ ْشــأَ  ،(رِّ اآلُجــوَ  ، ــ مِ اَل َك  :ينِــعْ أَ ، ِب رَ الَع



، ص:) (1)
ِّ
: الـُمنِْصُف َشْرُح كَِتاِب التَّْصِريِف للَماِزنِي

ِّ
ا  .(180ُينَْظُر إَِلى َكالِم الـَماِزنِي َذَكَرُه أيضا

اِج َكَما فِي كَِتابِِه )األُصول فِي ِعْلِم النَّْحِو( ) رَّ  .(3/351ابُن السَّ

 .«الَفْيُروَزُج: َضْرٌب مَِن األَصَباغِ (: »2/345َل ابُن ِسْيَدْه فِي الـُمْحَكِم )َقا (2)

(3)  : ْيِف، َوُهَو َدِخيٌل »َقاَل ابُن َمنُْظور  ُ السَّ
ْيِف: َوْشُيه .الِفِرنُد: َوْشي :  .َوفِِرْنُد السَّ َقاَل َأبو َمنُْصور 

ِذي َيجْ  ْيِف َجْوَهُرُه وماُؤه الَّ  َسفاِسُقهفِِرْنُد السَّ
َ
:  .ِري فِيِه، َوَطَرائُِقُه ُيَقاُل َلَها الِفِرْند َوِهي اْلَجْوَهِريُّ

ْيِف وإِْفِرْنُده ُرَبُدُه وَوْشُيه ْيُف نفُسه .فِِرْنُد السَّ  .(3/334، لَِساُن الَعَرِب )«والِفِرْند: السَّ

ْيِن َوَفْتِحَها(، وَ   )بَِكْسِر السِّ
ج، َسَفاِسُق: َجْمُع َسْفَسَقة  ْيِف: ما ُيَرى يف نصلِه من بريق  متمو  ُهَو للسَّ

ا  .َوَقْد ُيْطَلُق َعَلى َطِرْيِقِه أيضا

ْهِريُز: َضْرٌب مَِن التَّْمِر، َوأْنَكَر َبعُضُهْم (: »4/472َقاَل ابُن ِسْيَدْه فِي الـُمْحَكِم ) (4) ْهِريُز والشُّ  الشِّ
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«ااهَ رَ جْ مَ  هِ عِ نْ مَ وَ  ِف رْ الصَّ  يفِ  ىرَ جَ فَ  .اِت رَ كِ النَّ 
(1)

. 

ا الَعَربيَّ ِ  األَشياءِ اللَمَراتِِ  أِلْكَثرِ َوْضُ   :َوالِعْشُرونَ  الثَّاِمنُ 
ِِ: 

ــِرْيَفِة َواللَّ  ــوِر الشَّ ــَن األُُم ـــُمنِْيَفةِ َومِ ــائِِف ال ــِر  ،َط ــَب َأْكَث ــِة َمَراتِ ــي الَعَربِيَّ
ــَك َتِجــُد فِ أنَّ

ِة إَِلى الَكْثَرةِ  ،األَْشَياءِ  ِل الظَّمإِ إَلى آخِرهِ  ،مَِن الِقلَّ ِل الَغَضِب إَِلى آِخِرهِ  ،كأوَّ ِل  ،َوأوَّ َوأوَّ

 َقاَل الثَّعا ،َفَعَلى سبيِل اْلِمَثالِ  ،الَخْوِف إَِلى آِخِرهِ 
ُّ
يف ] :الَفْصـُل الثَّـانِي َوالثَّالُثـْونَ » :لِبي

ُجِل قِيـَل  [َتْفِصيل الَفْقِر وَتْرتِيِب أْحَواِل الَفِقيرِ  َعـِن  .أْنـَزَف وأْنَفـَض  :إَِذا َذَهَب َماُل الرَّ

 
ِّ
نةُ  .الكَِسائِي ِة َعَليِه وَأَكَلِت السَّ دَّ فإَذا َساَء َأَثُر الَجْدِب والشِّ

(2)
َب فـالَنٌ عُ  :قِيَل  ،ماَلهُ   .صِّ

َعـِن  َعْن َثْعَلب   .َأْنَقَح ُفالنٌ  :قِيَل  ،ا َقَلَع ِحْليَة َسْيِفِه لِْلَحاَجِة والَخلَّةِ فإذَ  .عْن أبي ُعَبيَدةَ 

 
ِّ
َرِة وَداَوَم َعَليـِه لَعـَدم َغْيـِرهِ  .اْبِن األْعَرابِـي َعـِن اْبـِن  .َطْهَفـَل  :قِيـَل  ،فـإِذا َأَكـَل ُخْبـَز الـذُّ

 األعرَ 
ِّ
ــي ــإذَ  .أيضــًااب ــامٌ ف ــه َطع ــَق َل ــْم َيْب ــَل  ،ا َل ــَوى :قِي ْهرُ  .أْق ــدَّ ــَرَبُه ال ــإذَا َض ــالَفْقِر  ف ب

والَفاَقةِ 
(3)

فإذا َذلَّ يف َفْقـِرِه  .َأْعَدَم وأْمَلَق  :قِيَل  ،ا َلْم َيْبَق َلُه َشيءٌ فإذَ  .أْصَرَم وألَفَج  :قِيَل 

ْقَعاءِ  َ التَُّراُب -َحتَّى َلِصَق بالدَّ
 :قِيـَل  ،فإَذا َتنَاَهى ُسـوُء َحالِـِه يف الَفْقـرِ  .أْدَقعَ  :قِيَل -َوِهي



ْهرِ  ْيِن، َواأْلَْكَثُر الشِّ ٌب،  .«يزُ َضمَّ الشِّ ْهريز: َضْرٌب مَِن التَّْمِر ُمَعرَّ ْهِريز والشُّ : الشِّ = َوَقاَل ابُن َمنُْظور 

ْهريزُ = يِن، واألَكثر الشِّ ا، .وَأنكر َبْعُضُهْم َضمَّ الشِّ يِن َجِميعا يِن َوالشِّ  َوُيَقاُل: فِيِه )ِسْهِريز وِشْهِريز(، بِالسِّ

) ( وإِْن ِشْئَت َأضفَت مِْثَل: )َثْوُب خز   .(5/362، لَِساُن الَعَرِب )«َو)َثوٌب َخزٌّ

 .(1/358الَخَصائُِص ) (1)

 .اْلَمَجاَعةُ  :أْي  (2)

 .ُهَو الَفْقُر َوالَحاَجةُ  (3)
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«َعِن اللَّْيث َعِن الَخلِيلِ  .أْفَقعَ 
(1)

. 
ا َجاعِ ]الَفْصُل الَخامُِس َوالثَّالُثوَن » :َوقاَل أيضا َجاَعِة َوَتْفِصيِل أْحَواِل الشُّ  .[يف الشَّ

فإذا كاَن َلُزومًا لِلِقْرنِ  .َوَمْزبِر إذا كاَن َشِديَد الَقْلِب َرابَِط الَجْأِش َفُهَو ِزيرٌ 
ًل ُيَفاِرُقُه  (2)

َعـِن  ،فإذا كاَن َشِديَد الِقَتاِل َلُزومـًا لَِمـْن َطاَلبـُه فهـو َغلِـٌث  .َعِن الكَِسائِي ،فهو َحْلَبٌس 

ْيِل َفَهَو مَِخشٌّ  .األَْصَمِعي كاَن  فإذا .َعْن أبي َعْمرو   ،ومِْخَشٌف  فإذا كاَن َجِريئًا َعَلى اللَّ

ا .مِْقَدامًا َعَلى الَحْرِب َعالِمًا بأْحَوالِها َفُهَو مِْحَرٌب  فإذا كاَن ُمنَْكرا
(3) 

ا َفُهَو َذمِرٌ   ،َشِدْيدا

اءِ  َجاَعِة والَغَضِب َفُهَو َباِسٌل  .َعِن الَفرَّ فـإذا كـاَن ًل ُيـْدَرى مِـْن  .فإذا كاَن بِه ُعُبْوُس الشَّ

ِة َبأِسِه  ْيِث  ،َفُهَو ُبْهَمةٌ َأْيَن ُيْؤَتى لِِشدَّ َماَء َفالَ ُيـْدَرُك  .َعِن اللَّ اَء والدِّ فإذا كاَن ُيْبطُِل األَِشدَّ

ـا َيِريـُد َفَهـَو َغَشْمَشـمٌ  .ِعندُه َثْأر فهو َبَطٌل  ٌء َعمَّ ْ
َعـِن  ،فإذا كاَن يركُب رأَسُه ًل َيثنِيِه َشي

 
ِّ
فإذا كاَن ًَل َينَْحاُش  .األْصَمِعي

«َعِن الَلْيَث  ،َهمُ لَِشيء  َفَهَو أيْ  (4)
(5)

. 

ةُ  :التَّاِسُ  َوالِعْشُرونَ  َغِ  العَربِيَّ ِ  َقَواِعدِ  ُقوَّ  :اللُّ

ــُة َقَواِعــِدَها  َ َعْبَقِريَّ
إِنَّ مِـْن َأْعَظــِم َمــا َتَتَميَّــُز بـِـِه الَعَربِيَّــُة َعـْن َســائِِر ُلَغــاِت الَعــاَلِم ِهــي

ئَِها بَِحيُث ًَل َتْبَقى َشاِرَدٌة َوًَل َواِرَدٌة إًِلَّ َوَبَحَثَها الُعَلَماُء َوُشُموُلَها لُِكلِّ أْجَزا ،َوَعْقَلنَُتَها

َوأنََّك َتِجُد لُِكلِّ ِعْلم  مِْن  ،َوقنَّنُوا َلَها بَِتْقنِين  َحِصْين   ،َوَتَكلَُّموا َعنَْها بَِكالم  َرِزْين  َرِصْين  



(1)  
ِّ
 (.59ص) فِْقُه اللَُّغِة ألبِي َمنصور  الثَّعالِبي

َجاَعِة  :الِقْرُن بالَكْسِر الُكْفُء َوالِمْثُل  (2)  .والِقَتاِل َوالِعْلمِ لإلِنساِن يكوُن يف الشَّ

 .َداه  َفطِنٌ  :أْي  :َرُجٌل ُمنَْكرُ  (3)

 .ًل َيَخاُف َوًل َينَْقادُ  (4)

(5)  
ِّ
 .(60ص) فِْقُه اللَُّغِة ألبِي َمنصور  الثَّعالِبي
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ِة َوالُقـْدَرةِ  ُعُلومَِها َقَواِعَد َرِصينَةا َعلِيَّةا َبَلَغْت  َوَقـْد َمـرَّ َمَعنَـا َشـيٌء مِـْن  ،أْبَعَد َمـَدى الُقـوَّ

ـُر  ،ذلَِك ِعنَْد الَكالِم َعَلى َبْعِض َجَوانِِب الَعْقَلنَِة فِي َقَواِعِد الَعَربِيَّةِ  َوَلَعلَّ اهلَل َتَعاَلى ُيَيسِّ

ِة  ،َؤلَّف  ُمْسَتِقل  َلنَا َتْخِصْيَص هَذا الَجانِِب َوإِْبَراَزُه َوإِْظَهاَرُه بمُ  ُم َعْن َجانِِب الُقـوَّ َوَنَتَكلَّ

ُق  ،(..َنْحِوَها َوَصْرفَِها َوَباَلَغتَِها) ،َوالَعْقَلنَِة فِي َقَواِعِد الَعَربِيَّةِ   .َواهلُل َتَعاَلى ُهَو الـُمَوفِّ

ا الَعَربِيَِّ   :الثَّ ُثونَ 
اِ  ِِ  َتَقاُرُب اللُمْشَتقَّ

ا َتتَ  َغـاِت األُْخـَرى أنَّ اشـتَِقاَق الَكلَِمـاِت َيْخـُرُج َبْعُضـَها إنَّ مِمَّ َميَُّز بِِه الَعَربِيَُّة مَِن اللُّ

ا ،مِــْن َبْعــض   ــَدكَ  ،َوُهــَو ُمَتَقــاِرٌب ِجــدًّ  ،اإلْرَســاُل  ،َأْرِســْل  ،ُيْرِســُل  ،أْرَســَل ) :َفَمــَثالا ِعنْ

َسـاَلةُ  ،الـُمَراَسَلةُ  ُسـوُل  ،الــُمْرَسُل  ،الــُمْرِسُل  ،الرِّ  ،َيطِيـرُ  ،َطـارَ )وَ  .(الــُمْرَسُل إَلْيـهِ  ،الرَّ

يــَرانُ  ــائِرُ  ،الطَّ ْيــرُ  ،الطَّ ــائَِرةُ  ،الـــَمَطارُ  ،الطَّ ــارُ  ،الطَّ يَّ َس  :أوْ -َدَرَس )وَ  .(الطَّ  ،َيــْدُرُس  ،-َدرَّ

ْرُس  ،ُاْدُرْس  َراَسةُ  ،الـُمَداَرَسةُ  ،الدَّ ُس  ،الـَمْدَرَسةُ  ،الدِّ اِرُس  ،الــَمْدُروُس  ،الـُمَدرِّ  .(الـدَّ

ْشتَِقاَقاِت فِي َباقِي الَكلَِماِت 
ِ
 .َوإَِلى آِخِر اًل

شتَِقاَقاِت فِي اللَُّغاِت األُْخَرى َلَرأْيَت الَكلَِمـاِت الــُمَتَقاِرَبَة 
ِ
َولكِْن َلْو َنَظْرَت إَلى اًل

ا ـابُِع الَغالِـُب َعَلْيَهـا ُهـَو الُبْعـُد َوَعـَدُم التَّ  ،َقلِيَلةا ِجـدًّ َوُمْفـَرَدٌة بَِمْشـِرق   ،َواُفـِق بينََهـاَوالطَّ

 .َوُأْخَرى بَِمْغِرب  

ِب  ِم للُطالَّ ُل هَذا الُقْرُب أمَر التََّعلُّ َفاَل َتِجُدُه فِي ُلَغة  مَِن اللَُّغاِت  ،َوًَل َيْخَفى َكْم ُيَسهِّ

َ فِي الَعَربِيَّةِ 
 .َكَما ِهي

 :   ِِا الِقَدمِ الَعَربِيَُّ  ُموِغلَ  :الَواِحُد َوالثَّ ُثونَ 

تِي َبِقَيـْت فِـي َعْصـِرَنا ُدوَن أيِّ َتغييـر  َوَتبـِديل  َأو  ،ِحـَول   :إنَّ الَعَربِيََّة َأْقَدُم اللَُّغاِت الَّ

َغـاِت  ،َوَبِقَيْت َثابَِتَة األَْرَكاِن َكَما َكاَنْت مِْن َقْبُل  َوَلـم َتَتَغيَّـْر َأْدَنـى َتغييـر  فِـي ِحـْيِن أنَّ اللُّ
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تِـي َبـَدَأ َتاِرْيُخَهـا ،َرى َماَتْت َواْنَقَرَضْت َوَلـْم َتْبـَق َكَسـابِِق َعْهـِدَهااألُْخ  َغـاُت الَّ َمـَع  َفاللُّ

َنَغيََّرْت  :َأوْ  ،انَقَرَضْت َجِميُعَها َواْنَدَثَرْت َوَعَفُت ُرُسوُمَها ،َبَدَأ َقْبَلَها :َأوْ  ،َتاِرْيِخ الَعَربِيَّةِ 

ا ا َتامًّ ُم بِـهِ  ِ بحيُث  ،َتَغيُّرا ـِذي َكـاَن َيـَتَكلَّ َساَن الَّ ـا  ،إَذا ُبِعَث َواِحٌد مِْن َأهلَِها َلْم َيْفَهِم اللِّ أمَّ

تِهِ  ،َوَبِقَيْت َكَما َكاَنْت  ،الَعَربِيَُّة َفَلْيَسْت َكذلَِك   َتَعاَلى َوُقوَّ
ِ
 .َوَسَتَظلُّ باقَِيةا بَِحْوِل اهلل

نَّةِ )ًَل ُتوَجُد إًِلَّ فِي الَعَربيَِّة  َفهِذِه الـِميَزُة مِْيَزٌة َعظِْيَمةٌ   .(ُلغِة الُقرآِن َوالسُّ

رِ َواللُمَ نَِّك  :الثَّانِا َوالثَّ ُثونَ  ِقيُ  بيَن اللُمَذكَّ  :التَّفرِيُ  الدَّ

ــَماِء  ــي األَْس ـــُمؤنَِّث فِ ِر َوال ـــُمَذكَّ ــيَن ال ُق ب ــرِّ ــا ًَل ُتَف ــاِت َأنََّه َغ ــُهوَلِة بعــِض اللُّ ــْن ُس مِ

َفاِت َوا َوهـَذا َحِقيَقـةا فِْيـِه ُسـَهوَلٌة  ،َوُتَخاطِـُب الِجنَْسـْيِن بِِخَطـاب  َواِحـد   ،ألَْفَعاِل َوالصِّ

ــا َطــِويالا  ــُب َوْقتا ــِم التَّفِريــِق بــيَن الِجنَْســْيِن َيَتَطلَّ َوُيْســٌر َعَلــى الـــُمَتَعلِِّم؛ ألَنَّ َكْســَب ِعْل

َغـاِت؛ ألنَّـَك َوَلكِنَّ َعَدَم وُج  ،َوُصعَوَبةا َزائَِدةا  وِد هَذا التَّفِريِق ُمْشكَِلٌة َكبِيَرٌة فِي هـِذِه اللُّ

ـا بَِعْينِـِه  قِيِق عنـَد َمـا ُتِريـُد َأْن ُتَخاطِـَب ِجنْسا ِحيِح َوالتَّعبيِر الـدَّ ُتَواِجُه ُمشكَِلَة الَفْهِم الصَّ

ــا ألَْجــِل ِذْكــِر دَ  ،دوَن اآلَخــرِ  ــَت ُمْســِهباا ُمْطنِبا ــِل التَّمييــِز َوالَفــاِرِق َوإًِلَّ َلُكنْ ــى ًَل  ،لِْي َحتَّ

ا  ،َيَتَداَخاَل فِي الِخَطاِب  َوهَذا إِخالٌل بالَبالَغِة َواإِليَجاِز؛ ألنَُّه َلو َكـاَن التَّفِريـُق َموُجـودا

َق بيَن الِجنَْسـْيِن َح  ،َما ُكنَْت بَِحاَجة  إَِلى هَذا التَّطِويلِ  تَّـى َيكـوَن َفإَِذْن مَِن الُمِهمِّ َأْن ُيَفرَّ

ا دوَن َأيِّ إِْلَبــاس   ا َوَوَضــَعْت لُِكــلِّ  ،الِخَطــاُب َواِضــحا ــدا ــْت بــالتَّفِريِق َجيِّ ــُة اْعَتنَ َفالَعَربِيَّ

ا ا َخاصًّ ـُلوُه  ،ِجنْس  ِخَطاباا َوَوْضعا َوالُعَلَماُء َتَتبَُّعوا ذلِـَك َوَكَتُبـوا فِْيَهـا ُكُتباـا َعِجْيَبـةا َوَأصَّ

ا ا َتأْصيالا َرائِعا ُجوُع إَِلى  ،َوَأْفَرُدوَها بَِتَصانِْيَف َكثِْيَرة   ،َبِدْيعا َفَعَلى َسبِْيِل الـِمَثاِل ُيْمكُِن الرُّ

ِر َوالـُمؤنَِّث ) :كَِتاِب  َغـِة اْبـِن األَْنَبـاِريِّ  (الـُمَذكَّ ِف َعَلـى هـِذِه الَعَظَمـِة  ،لَِعظِْيِم اللُّ للتََّعـرُّ

تِي َتتَِّسُم بَِها الَعَربِ   .يَُّة َبْيَن َسائِِر اللَُّغاِت فِي هِذِه الـَمْسأَلةِ الَّ

رِ َواللُمَ نَِّك ِِا َتْوِجيِ  اللَمْعنَى  َضُروَرةِ  لَِبَيانِ َوإَِلْيَك ُجْمَلَتْيِن   :اللُمَذكَّ
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َشـِرْبُت اْلَمـاَء مِـْن نِْصـِف الَكـأِس )وَ  ،(َماَء مِـْن نِْصـِف الَكـأِس الَعْلَيـاءِ ـَشِرْبُت اْلـ)

ألنَّ الَكـأَس  ؛َأنََّك َشِرْبَت مَِن الَكـأِس الَعْلَيـاءِ  :َمْعنَى الُجْمَلِة األُْوَلىَفَيُكوُن  ،(َلىاألَعْ 

ُمؤنٌَّث 
(1)

 .َلَها ِصَفةا  (الَعلياءِ )َفيُكوُن  ،

ا َمعنَى الثَّانَِيِة َفُهوَ   َك َشِرْبَت مَِن النِّْصِف األَْعَلى مِـَن الَكـأِس َولـيَس النِّْصـَف َأنَّ  :أمَّ

رٌ  (نِْصِف )ِصَفةا لِـ (األَْعَلى)َفَتكونُ  ،األَْسفلِ   .َوالنِّصُف ُمَذكَّ

 :َتمييُز َمَصاِدِر ُكلِّ َوْزٍن ِمَن األَْوَزاِن بَِمْعنًى ِمَن اللَمَعانِا :الثَّالُِك َوالثَّ ُثونَ 

َغـاِت  لِّ َبـاب  َتـُدلُّ َدًَلَلـةا َعَلـى أنَّ َمَصـاِدَر ُكـ ،إنَّ مِْن ُمَميَِّزاِت الَعَربِيَِّة َبـْيَن َسـائِِر اللُّ

(َغالِباا)َمْعناى مَِن الـَمَعانِي
(2)

َغـِة َتْميِيـَز الــَمَصاِدِر َونِْسـَبَتَها  ِب اللُّ ُل َعَلى ُطـالَّ وهَذا ُيَسهِّ

َف َعَلى َمَعانِْيَها ،إَِلى أْبَوابَِها ُر َعَلْيِهُم التََّعرُّ َأْنُقُل َبْعَض َمـا  َفَعَلى َسبِْيِل الـِمَثالِ  ،َكَما ُيَيسِّ

ةُ  مَّ
 .َقاَلُه األَئِ

 فِي
ُّ
 ،ادُ دَ ْضـاألَ وَ  انُ زَ ْحـاألَ وَ  ُل َلـالعِ  فيـهِ  رُ كُثـيَ  :(َفِعَل )وَ » :(مِْفَتاِحهِ ) :َقاَل الُجْرَجانِي

 ِجـتَ وَ  ،(وَفِرَح  ،وَحِزنَ  ،وَمِرَض  ،َسِقمَ  )ـكَ 
ْ
 .هِ ْيـلَ عَ  اَهـلُّ كُ  ىالحَلـوَ  ُب وْ ُيـالعُ وَ  انُ وُ ْلـاألَ  ءُ ي

 .مِّ الضَّ وَ  رِ ْس الكَ بِ  ،(َوَرُعنَ  ،وَعُجمَ  ،وَخُرَق  ،وَحُمَق  ،وَعُجَف  ،وَسُمرَ  ،أُدمَ ) :اءَ َج  دْ قَ وَ 

َ  :(َفُعَل )وَ 
ِ
 انَ َكـ َثـمَّ  فِمنْ  ،(وَصُغرَ  ،رُ وَكبُ  ،وَقُبَح  ،نَ َحُس )ـكَ  ،اهَ وِ حْ نَ وَ  عِ ائِ بَ الطَّ  الِ عَ فْ أل

«َك بِ  َبْت َرُح  :أْي  ،(ارُ الدَّ  َرُحَبْتَك ) :ذَّ َش وَ  ،اما زِ ًَل 
(3)

. 

اْعــَورَّ وَ  ،اْبَيـاضَّ اْبـَيضَّ وَ ) :وُ ْحـنَ  ،ِب وْ الُعُيـاِن وَ وَ ْلـلألَ  :(اْفَعـالَّ )وَ  ،(ْفَعـلَّ ا)» :َوَقـاَل 



 .(اإلنسان) {مئ   ىئ     يئ  جب  حب      خب          مب  ىب  يب   }َقاَل اهلُل َتَعاَلى:  (1)

 .؛ ألنَّ ُهنَاَك َمَصاِدَر، ًَل َتُكوُن َكذلَِك (َغالِبااُقْلُت: ) (2)

(3)  
ِّ
ْرِف للُجرَجانِي  .(48ص) الـِمفَتاُح فِي الصَّ



  

 
506 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى 

«(اْفَعالَّ وَ  ،اْعَوارَّ وَ 
(1)

. 

 
ُّ
ِضي  ،رِ ْسـالكَ بِ  (اْلِفَعاَلةُ ) :كانْت  باب   أيِّ  منْ  اهَ هِ بْ وِش  الِحَرِف  يف ُب الِ الغَ » :َوَقاَل الرَّ

يَ )ـكَ   يفِـ اازا وَ َجـ َل وَّ األَ  واُحـتَ فَ وَ  ،(ةِ ارَ َمـاإلِ وَ  ،ةِ ارَ َجـالتِّ وَ  ،ةِ اَطـالِخيَ وَ  ،ةِ اَكـَوالِحيَ  ،ةِ اغَ الصِّ

ًَل وَ  ،ةِ الَ الَوكَ )ـكَ  ،َك ذلِ  ضِ عْ بَ   .(ةِ يَ ًَل الوَ وَ  ،ةِ لَ الدَّ

رَ  يف ُب الِ الغَ وَ  ـمَ وَ  ،ارِ اْلِفـرَ )ـَكـ (اْلِفَعـاُل ) :هِ هِ بْ ِشـوَ  َوْلِهَياِج  ،ادِ الشِّ  ،اِح َكـالنِّ وَ  ،اسِ الشِّ

رَ وَ  َمـاِح وَ  ،اِق الـِودَ وَ  ،اِب الضِّ ـمَ  هُ بْ ِشـ-الِحـَرانِ وَ  ،الطِّ ـرَ وَ  ،-اسِ الشِّ  ،(اِح الِجَمـوَ  ،ادِ الشَّ

  ادُ رَ يُ  امَّ مِ  هُ اعُ نَ امتِ  عُ امِ الجَ وَ 
 لُّ َقـأَ  نْ لكِ  ،اضا يْ أَ  اِت وَ ْص األَ  يفِ  رِ ْس الكَ بِ  (فَِعاٌل ) يءُ جِ يَ وَ  ،هُ نْ مِ

ءِ جِ مَ  نْ مِ 
ْ
مَ )ـكَ  َك ذلِ وَ  ،اهَ يْ فِ  (ل  َفِعيْ )وَ  ،مِّ الضَّ بِ  (ُفَعال  ) ي  ..(َواْلِعَرارِ  ،ارِ الزِّ

مَ  يفِ  ٌب الِ غَ  :رِ ْس الكَ بِ  (اُل اْلِفعَ )و  ىَلـعَ  م  ْسـوَ لِ -َواْلِعـَراضِ  ،طِ اْلِعـاَل )ـكَ  اضا يْ أَ  اِت السِّ

 .(-الَكْشِح  ىلَ عَ -اْلكَِشاِح وَ  ،-ِب نُ الجُ  ىلَ عَ -الِجنَاِب وَ  ،-ِق نُ العُ 
 ،(اُل َعــالفُ ) :نِ يْ الَعــ رِ وْ ُس كْ مَ ـالــ (َفِعــَل ) اِب َبــ رِ ْيــغَ  نْ مـِـ اءِ وَ دْ األَ  رِ دَ ْصــمَ  يفـِـ ُب الـِـالغَ وَ 

ـَواِف )َوُيَشاِرُكُه فِـي َلْفـِظ  ،(اعِ دَ الصُّ وَ  ،اسِ طَ العُ وَ  ،ارِ وَ الدُّ وَ  ،الِ عَ السُّ )ـكَ   (َفَعـاٌل ) :(السُّ

مِّ َقْبَل الوَ  ،بالَفْتِح  ْستِْثَقاِل الضَّ
ِ
 .اوِ ًل

ـَراخِ )ـَكـ ،مِّ الضَّ بِ  (اُل اْلُفعَ ) :اضا يْ أَ  اِت وَ ْص األَ  يفِ  ُب الِ الغَ وَ   ،(اْلُعـَواءِ وَ  ،اْلُبَغـامِ وَ  ،الصُّ

 ،ِج يْ جِ الضَّ )ـكَ  ،اضا يْ أَ  (َفِعيٌل ) :ارا يْ ثِ كَ  اهَ يْ فِ  يتِ أْ يَ وَ  ،ِح تْ الفَ بِ  (اٌل َفعَ ) :(اْلُغَواِث ) يف هُ كُ ارِ َش يُ وَ 

 ..(اِح بَ النُّ وَ  ِح يْ النَّبِ )وَ  ،(اِق النُّهَ وَ  ِق يْ النَّهِ )ـكَ  انِ كَ رِ تَ ْش يَ  دْ قَ وَ  ،(ِب يْ هِ النَّ وَ  ،مِ يْ ئِ النَّ وَ 

ــنَ التَّ ) رِ دَ ْصــمَ  يفِــ دُ رِ طَّ مُ ـالــ اُس َيــالقِ وَ  ــقَ التَّ وَ  ِف قُّ ـَزَوانِ )ـَكــ ،(نُ اَل اْلَفَعــ) :(ِب لُّ  ،النَـّ



(1)  
ِّ
ْرِف للُجرَجانِي  .(51ص) الـِمفَتاُح فِي الصَّ
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َتَكانِ وَ  ،نِ َواْلَعَساَل  ،النََّقَزانِ وَ    اءَ َجـ امَ بَّ رُ وَ  ،(الرَّ
َزاءِ )ـَكـ ،(الُفَعـاُل ) :هِ ْيـفِ  ،(َواْلُقَمـاصِ  النُـّ

نَآنُ )وَ   .اب  رَ طِ اْض بِ  َس يْ لَ  هُ نَّ ألَ  ؛اذٌّ َش  :(الشَّ

«..(َواْلُكْدَرةِ  ةِ بَ هْ الشُّ )ـكَ  ،(اْلُفْعَلةُ ) :انِ وَ لْ األَ  يفِ  ُب لَ غْ األَ وَ 
(1)

. 

ابُِ  َوالثَّ ُثونَ  نُونَِها :الرَّ ُِ   :َكْثَرُة عُلوِمَها َو

ا َكثِيَرةا َوُفنُوناا َغِزْيَرةا مِ إنَّ  ا َتْمَتاُز بِِه الَعَربِيَُّة مِْن َغْيِرَها أنََّها َتْمَتلُِك ُعُلوما ُوُكلُّ هذِه  ،مَّ

اَها ،الُعُلوِم َلَهـا َقـَوانِيُن َوَضـَوابِطُ  ـا فِـي َدَقـائِِق  ،ًَل ُيْمكِـُن ألََحـد  َأْن َيَتَعـدَّ إَِذا أَراَد َغْوصا

ًَلًَلِت َواإِلَشاَراِت َوغَ  ،الـَمَعانِي َفاَل ُتَشاِرُك الَعَربِيََّة ُلَغٌة مَِن اللَُّغاِت فِـي َكْثـَرِة  ،َزائِِر الدَّ

 .ُفنُونَِها َوُعُلومَِها َعَلى اإِلْطالِق 

قينَ  ،الُفُحول الُعلَماءَ  إنَّ  مُ  ،َواألُصول الُفروعِ  فِي َوالمحقِّ  ىَلـإِ  الَعَربيَّـةِ  ومَ ُلـعُ  واقسَّ

َعـْت  ألَنَّـهُ  التَّْقِسـْيِم؛ فِـي َواختاِلف   َتَباُين   َعَلى َولكِنْ  ،ولُفُص وَ  وب  ُضرُ   نِ َعـ ُعُلـومٌ  َتفرَّ

ــذي تِــي ومِ ُلــالعُ  ضِ ْعــبَ  َتْفِرْيــِق  َبِب َســبِ  ،يمِ دِ الَقــ يف ُف رَ ُيْعــ كــانُ  الَّ  َأخواتَِهــا َمــعَ  ْت اَنــكَ  الَّ

ْت  ُثمَّ  ،َوَحلِْياَلتَِها ا َعَشرَ  َعةَ تِْس  فِي الُعلومُ  هذهِ  اسَتقرَّ ِعْلما
(2)

،  
َ
 :َوِهي

َغ ِ  ِعْلمُ  * َغـةِ  َعنْ  فِْيهِ  ُيْبَحُث  الِعْلمُ  َهَذا :اللُّ ـُق  َوَمـا ،َعـام   بَِشـْكل   اللُّ  َكنَْشـأةِ  ،بَِهـا َيَتَعلَّ

  (ُمْزِهرِ ـْال) كَِتاُب  ذلَِك  فِي الكَِتاِب  َوَأَهمُّ  ،َوَغْيِرَها َواللََّهَجاِت  اللَُّغاِت 
ِّ
يوطِي  .للسُّ

 .َوُمْفَرَداتَِها الَعَربِيَّةِ  األَْلَفا ِ  َمْعِرَفةِ  َعَلى ُيوقُِفَك  الِعْلمُ  َهَذا :اللَمَعاِجمِ  ِعْلمُ  *



ِضي ) (1) افَِيِة للرَّ  .(156-1/153َشْرُح الشَّ

 .ِقُص مِنَْهاَوُهنَاَك َمْن َيِزْيُد َعَلْيَها َكَما ُهنَاَك َمْن ُينْ  (2)
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 .ُعُلومَِها َأَهمِّ  مِنْ  َوُهوَ  ،الَكلِمِ  َأَواِخرِ  َأْحَكامِ  َمْعِرَفةِ  ِعْلمُ  :النَُّحو ِعْلمُ  *

ْرِف  ِعْلمُ  *  .الَكلِمِ  َأْبنَِيةِ  َمْعِرَفةِ  ِعْلمُ  :الصَّ

قتِــَدارِ  َمَلَكــةُ  :الَبَيللانِ  ِعْلللمُ  *
ِ
 فِــي ،ُمْخَتلَِفــة   بُِطــُرق   ،الَواِحــدِ  الـــَمْعنَى إِيــَرادِ  َعَلــى اًل

ًلَلةِ  وُضوِح  َعَلْيهِ  الدَّ
(1)

. 

 بِــرَ العَ  مِ اَل الَكــ اُل وَ ْحــأَ  اَهــبِ  ُف رَ ُيْعــ َواِعــدُ قَ وَ  وٌل ُصــأُ  :َمَعانِالْاللل ِعْلللمُ  *
ِّ
 َحيــُث  مِــنْ  ي

 .َلهُ  ُمَطاَبَقتِهِ  َوَعَدمُ  ،للَحالِ  َبَقُتهُ ُمَطا

نَاِت  َعنِ  َيْبَحُث  ِعْلمٌ  ُهوَ  :الَبِدْي ِ  ِعْلمُ  *   للَكالمِ  اللَّْفظِيةِ  الـُمَحسِّ
ِّ
 .الَعَربِي

ْشتَِقاِق  ِعْلمُ  *
ِ
ْشـتَِقاَق  :ُهنَـا بِـهِ  َنْعنِـي :ال

ِ
 َعاَلَقـةِ  َعـنْ  َيْبَحـُث  ِعْلـمٌ  َوُهـوَ  ،الَكبِيـرَ  اًل

ا ُمَتَقاِرَبَتْينِ  َكلَِمَتينِ  ُكلِّ  مِنْ  بالـَمْعنَى ْفظِ اللَّ   .َلْفظا

ْعرِ  َصِحْيُح  بِهِ  ُيْعَرُف  ِعْلمٌ  :الَعُرْوضِ  ِعْلمُ  *  .َفاِسِدهِ  مِنْ  الشِّ

للْعرِ  َقللْرضِ  ِعْلللمُ  * ــوَ  :الشِّ ــمُ  ُه ــْرضِ  ِعْل ــْعرِ  َق ــهِ  :َأوْ  ،الشِّ ــْرُق  .َنْظِم ــهُ  َوالَف ــينَ  بينَ  َوب

ُفــَك  الَعــُروَض  أنَّ  ،الَعــُروضِ  ــْعرِ  مـِـنَ  ُمْخَتلَّ ـْالــوَ  الـــَموُزونَ  ُيَعرِّ ــا ،الشِّ ــهُ  الَقــْرُض  َأمَّ  َفإِنَّ

ُفَك  ْعرِ  َنْظمَ  ُيَعرِّ  .مِنْهُ  َتنَْتِهي َوبِمَ  َتْبَدأُ  َوبِمَ  ،َوُعيوَبهُ  َوَجَماَلهُ  هُ َوآَدابَ  الشِّ

 .الَقاَِِي ِ  ِعْلمُ  *

 َواإِلْم ءِ  الَخطِّ  ِعْلمُ  *

 .األََدِب  ْلمُ عِ  *



(، َوًَل َيْخُلو التَّعِريُف مِْن 247( )ص:َشْرِح التِّبَياِن فِي ِعْلِم الَبَيانِ هَذا َتعِريُف َصاِحِب: ) (1)

؛ ألنَّ َمَجاَل الَبَياِن َأْوَسُع مِْن هَذا  .ُقُصور 



  

سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  509 

 .ُمَحاَضَرةِ لْال ِعْلمُ  *

 .األَْصَواِ   ِعْلمُ  *

 .األََدِب  َتاِرْيِ   ِعْلمُ  *

 .النَّْحوِ  ُأُصولِ  ِعْلمُ  *

َغ ِ  ِِْق ُ  *  .اللُّ

َلَل ِ  ِعْلمُ  *  .الدَّ

يدُ  َنَظمَ  َوَقدَ    أحَمدُ  السَّ
ُّ
ا الَهاشمي  :َفَقاَل  ،َبْيَتْينِ  فِي الُعُلومِ  هِذهِ  منْ  كثيرا

 [الَبِسيْطِ  ِمنَ ] 

 َصلللْرف  َعلللُرْوض  ُثلللمَّ َقاِِيللل   و  وَ ْحلللنَ 

 

 َوإِْنَشللللللاءُ َوَبْعللللللَدَها لغلللللل   َقللللللْرض   

 ُمَحاَضللللَرةٍ   ْ ان  َمَعللللاٍن َمللللَيللللخللللط  بَ  

 

ْشلللللتَِقاُق لَ وَ  
ِ
 اُب أسلللللَماءُ اْلدَ  اَهلللللال

 :الَعَربِيَُّ  ُلَغ   َمْرِويَّ    :الثَّ ُثونَ الَخاِمُس وَ  

ا ُيمَ  ُهَو َكْوُنَها ُلَغـةا َجاَءْتنَـا َعـْن َطِرْيـِق  ،يُِّز الَعَربِيََّة َعْن َغْيِرَها مِْن َسائِِر اللَُّغاِت إِنَّ مِمَّ

 
َ
َواَيِة َعْن َأْهلَِهـا َكَمـا ِهـي َغـاِت األُْخـَرى ،الرِّ َوذلِـَك َيْرِجـُع إَِلـى  ،مِـْن َغْيـِر اخـتاِلط  بِاللُّ

َغِة فِي َتَتبُّعِ  ِة اللُّ مَّ
َها َوَجْمِعَها مِْن َأْفَواِه َأْهِل الَبْدِو َوالَبْحِث الـُمْسَتِمرِّ َبْيَن َقَبائِـِل ُجُهوِد َأئِ

ـا َعَلـى الَعَربِيَّـِة َوَأَسـالِْيبَِها ،الَعَرِب َوُبُطوِن َأْوِدَيتَِها َومِـَن األَْمثَِلـِة َعَلـى َذلِـَك َمـا  ،ِحَفاظا

  ُت َسـَألْ  :َحاتِم   َأُبو َقاَل » :َذَكَرُه اْبُن ُدَرْيد  َقائاِلا 
َّ
 عُ مَ ْسـأَ  ُت نْـكُ  :َفَقـاَل  َهـَذا َعـنْ  اأْلَْصـَمِعي

( 
َ
 :َأْحَمرَ  اْبنِ  َت َبيْ  دَ ْنَش َوأَ  ،(َيْغَسى يُل اللَّ  َغِسي
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 [ِمَن الَواِِرِ ]

 َعَليلللللل ِ  ىَسللللللَيغْ  َل  يللللللَل اللَّ  َكللللللَأنَّ 

 

للللللللل َزَجلللللللللرَ  اإِذَ    ااألَموَنللللللللل اةَ تَ َبنْ السَّ

 
 

 ) نْ مِ  َفَهَذا
َ
ةا نَ َس  ِستِّينَ  ُمنْذُ  ُت َسِمعْ  مَّ ثُ  ،(َيْغَسى َغِسي

(1)
ْبنِ  دُ ِش نْ يُ  ايًّ ابِ رَ عْ أَ  

ِ
 :َأْحَمرَ  ًل

 [ِمَن الطَِّوْيلِ ]

لللل َلمَّ هللللا ُت َوَأيَقنْلللل اِلللللَليْ  ىَغَسلللل اَِ  َأنَّ

 

 اَكرَ َحَبلللوْ  بِلللُأمِّ  اَء َجللل ىاألَُرَبللل ِهلللاَ  

 

 

 :ةُ بَ ؤْ رُ  َقاَل  مَّ ثُ  .(يِس َيغْ وَ  وُس َيغْ  اَس غَ ) نْ مِ  َفَهَذا

َجزِ ]  [ِمَن الرَّ

لللللللأَ  رِّ َملللللللوَ )  (ُمْغلللللللسِ  لٍ ْيللللللللَ وَ  امٍ يَّ

 
 

«(يِس ُيغْ  ىَس غْ أَ ) نْ مِ  َفَهَذا
(2)

. 

َوَخَرُجوا إَِلى الَبـَواِدي ُبْغَيـَة َجْمـِع َمنُْثـوِر  ،َوَقْد َتَتبََّع الُعَلَماُء َكاَلَم العَرِب مِْن َأْرَبابِهِ 

ـاجِ َكَما  ،َكاَلمِِهْم َوَمنُْظومِهِ  جَّ و ْبـَن الَعـاَلِء َحَكى الزَّ  أنَّ اإِلَمـاَم أَبـا َعْمـر 
ُّ
َجـاَوَر الَبـْدَو ي

أَْربَِعيَْن َسنَةا 
(3)

 َيْسَمَع مِنُْهم َكاَلَمُهم
ْ
َق بِنَْفِسهِ  ،. لَِكي  َكاَلَم الَعَرِب مِنَ  ،َوُيَحقِّ

َ
َياعِ  َوَيْحِمي  .الض 

ِة َكاَن مِْن َبْينِِهم ُعَلَماُء كثِ  :َبْل  ،َوَلْيَس ُهَو َوْحَدهُ  يُروَن انَتَدُبوا َأْنُفَسـُهم لهـِذِه الــُمِهمَّ

ِة َكَخَلف  األَْحَمرِ  اقَّ   ،َوالَخلِْيلِ  ،َوُيْوُنَس ْبِن َحبِْيب   ،الشَّ
ِّ
ُدوِسي ج  الس  َوأبِي ُعَبْيَدَة  ،َوُمَؤرِّ

ِة الَكثِْيرينَ  مَّ
 .َماَئِة َسنَة  ُمَتَتالَِية  َحيُث َبَحُثوا َوَفتَُّشوا ُقَراَبَة َثاَلثِ  ،َوَغْيِرِهْم مَِن األَئِ

َفَهْل ُهنَاَك ُلَغٌة مِْن ُلَغاِت الَعاَلِم ُتْوَجـُد فِْيَهـا هـِذِه الــِمْيَزُة الَعظِْيَمـُة؟ َوَمـَع هـَذا َفـإِنَّ 



ا!. (1)  َتَدبَّْر َقْوَلُه )ُمنُْذ ِستِّْيَن َسنَةا( َجيِّدا

ْبِن ُدَرْيد  )َجْمَهَرُة اللُّ  (2)
ِ
 .(2/1072َغِة ًل

(3)  
ِّ
اِجي جَّ  .(130ص) َمَجالُِس الُعَلَماِء للزَّ
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ا  ،اَلةِ َمَع الِحَفاِ  َعَلى هـِذِه األََصـ :َبْل  ،الَعَربِيََّة َلْيَسْت ُلَغةا َجامَِدةا بَِحْيُث ًَل َتْقَبُل َجِدْيدا

ا ،َلَها الـُمْكنَُة َعَلى احتَِواِء َما ُهَو َجِدْيدٌ  َوُهنَاَك ُنْقَطـٌة ُأْخـَرى  ،َكَما َأَشْرَنا إَِلى ذلَِك َسابِقا

ِة الَعَربِيَّةِ  ٌة ُتَحافُِظ َعَلى َبَقاِء َحَيِويَّ َ أنَّ الَعَربِيََّة ُلَغُة الِقَياسِ  ،ُمِهمَّ
  .َوِهي

اِدُس وَ   :الَعَربِيَُّ  ُلَغُ  الِقَياسِ  :الثَّ ُثونَ السَّ

ا ُيَميُِّز الَعَربِيََّة َعْن َغْيِرَها مَِن اللَُّغاِت  عتِـَداَد  ،إِنَّ مِمَّ
ِ
ُهَو اهتَِماَمَها الَبالَِغ بالِقَياِس َواًل

ا َوُأُصوًلا  ،بِهِ  هتَِماُم بالِقَيـاِس فِـي ،فِي ُمْخَتَلِف َمَسائِلَِها ُفُروعا
ِ
َغـاِت  َوًَل ُيَرى هَذا اًل اللُّ

ا َمنَْضـبِطاا نَنـا َفَبَلـَغ اهتَِمـاُم ُعَلَمـاِء الَعَربِيَّـِة إَِلـى َحـد  أنَّ  ،األُْخَرى َكَما ُهَو فِي الَعَربِيَّـِة ُمقَّ

ــْن َعَباقَِرتَِهــا إِْذ َيُقــوُل  اْبــنَ  َغــِة َحَكــى َعــْن َعْبَقــِري  مِ ْ َأَحــَد َعَمالَِقــِة اللُّ
ــي  يلـِـ اَل َقــ» :ِجنِّ

 لِ عَ  وبُ أَ 
 
 يفِـ ةا لَ أَ ْسـمَ  نَ يْ ِسـمْ َخ  يفِـ ُئ طِـْخ أُ ) :نَ يْ ِعـبَ رْ أَ وَ  ت  ِسـ ةَ نَ َسـ َب َلـحَ بِ  -اهللُ  هُ َمـحِ رَ - ي

«(اسِ يَ القِ  نَ مِ  ة  دَ احِ وَ  يفِ  ُئ طِ ْخ أُ  ًَل وَ  ،ةِ غَ اللُّ 
(1)

. 

 َناتٌِج َعْن َكوِن الَخَطإِ فِي الِقَيـاِس اخـتاِلًلا فِـي الــمِ 
ِّ
 الَفاِرِسي

 
 ،ْيَزانِ َفَكاَلُم أبِي َعلِي

ـةا بَِضـْبِط الِقَيـاِس َضـْبطاا  ،َوالَخَطُأ فِْيِه ُمَتَعد  إَِلى َأْخَطاء  ُأْخَرى َفلِذلَِك َصَرُفوا ِعنَاَيةا َتامَّ

ا ُم َأْمَر الِقَياِس َوَيُقوُل  ،َدقِْيقا  َنْفَسُه ُيَعظِّ
ْ
(!اَس يَ القِ  اَس يَ القِ ) :َحتَّى إِنَّ اْبَن ِجنِّي

(2)
. 

ــَت  ــةِ  َوإَِذا َرَجْع َغ ــِب اللُّ ــاِت ُكُت َه ــى ُأمَّ ــال   ،إَِل ــِن اْستِئَص ــاَب مِ ــَب الُعَج ــَت الَعَج َرَأْي

 .َواْستِْفَصال  فِي َأْمِر الِقَياسِ 

ابُِ  وَ   :َجَماُل ُحُروِف الَعَربِيَّ ِ  :الثَّ ُثونَ السَّ

َها َوُح  ائِـُع  ،ُروفَِهـاإنَّ مِْن َأْجَمِل َما فِي الَعَربِيَِّة َوَأْزَينَِها ُهَو َجَماُل َخطِّ َوَتْصـِمْيُمُه الرَّ



 .(2/90الَخَصائُِص ) (1)

 (.2/235الَخَصائُِص ) (2)
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ِذي َأْذَهَل َجِمْيَع الَباِحثِْيَن فِـي َمَجـاِل الَخـطِّ َوَتاِرْيِخـهِ  َوُهـَو فِـي َحاَلـة  مِـَن الَجَمـاِل  ،الَّ

ْوَنـِق َوالَبَهــاِء َخَضـَعْت َلَهــا َجِمْيــُع ُخُطـوِط الَعــاَلمِ  ــا  ،َوالرَّ َوإِنَّ هــَذا الَكـاَلَم َلــْيَس َكاَلما

اقَِيِة  :َبْل  ،اطِِفيًّاعَ  ْوَحاِت الَفنِّيَِّة الرَّ ٌّ ُمَبْرَهٌن ُصِدَر َبْعَد النََّظِر فِي اللَّ
 َمنْطِِقي

ٌّ
ُهَو َكالٌم َعْقلِي

 فِي الَقِدْيِم َوالَحـِدْيِث 
ِّ
تِي ُرِسَمْت بالَخطِّ الَعَربِي ائَِعِة الَّ َوًَل َيـَزاُل اإِلْبـَداُع فِـي هـَذا  ،الرَّ

يَّةا ُتْبِهُر الَعاَلَم بِأْسِرهِ الَخطِّ العَ  ا َخطِّ ا َوُينْتُِج َخطَّاُطوَها ُتَحفا ِّ الَعظِْيِم ُمْسَتِمرًّ
 .َربِي

 :َلْم َتَتَغيَّْر ُحُروُف الَعَربِيَّ ِ  :الثَّ ُثونَ الثَّاِمُن وَ 

ِقَيـت َكَمـا َكاَنـْت مِـْن َغيـِر أنَّ ُحُروَفَهـا بَ  ،إنَّ مِْن َأْجَمِل َما َتَتَميَُّز بِِه الَعَربِيَّـُة َوأقَواَهـا

 ،َوهِذِه الـِمْيَزُة َتْجَعُلَها َيِسْيَرَة الِقَراَءِة لِنُُصوِصَها َعَلـى َمـَداِر التَّـاِرْيِخ  ،ِزَياَدة  َوًَل ُنْقَصان  

ا فِي  ،َمَع الِعْلِم أنَّ هِذِه الـِمْيَزَة ُفِقَدْت فِي اللَُّغاِت األُْخَرى ُحُروفَِها حيُث َشاَهَدْت َتَغيُّرا

 .ُنْقَصان   :َأوْ  ،بِِزَياَدة  

اِق ِِا َكِلَماِ  الَعَربِيَّ ِ  :الثَّ ُثونَ التَّاِسُ  وَ  َِ ُ  اإِلْر  :ِقلَّ

ٌة بَِذاتَِها َغيُر ُمْرَفَقة  بحيُث ُتْمَتَزُج  مَِن الَخَصائِِص الَبِديَعِة للَعَربِيَِّة أنَّ ُمْفَرَداتَِها ُمْسَتِقلَّ

 الـَمْعنَىَكلَِمٌة َمَع ُأْخ 
َ
ـاَلة) :َلْو َأَخْذَت َكلَِمـةَ  ،َفَمَثالا  ،َرى َحتَّى ُتْعطِي َفَتَراَهـا فِـي  ،(الَغسَّ

ةِ  يَّـةِ  ،(washing machine) :اإِلنجلِيِزيَّ
َوفِـي  ،(Çamaşır makinesi) :َوفِي التُّْركِ

 !(يیوُش اْس لبَ  نيْ اِش مَ ) :الَفاِرِسيَّةِ 

أُن فِي ُمفَرَدات   ـا  ،حيُث نِجُد الَعَربِيََّة ُتَعبُِّر َعنَْها بَِكلَِمـة  َواِحـَدة   ،َكثِيَرة  َوَهكَذا الشَّ أمَّ

 .َفإِنََّها َتأتِي بَِدْمِج َكلَِمَتْيِن َحَتى َتِصيَرا َدًَلَلةا َعَلى الـَمْقُصودِ  ،اللَُّغاُت األُْخَرى

اِت   :ُقْلـَت  ،(َذَهَب )َأَرْدَت التَّْفِضْيَل مِْن  َفإِنََّك إَِذا ،َوَكَذا الَحاُل بِالنِّْسَبِة إَلى الـُمْشَتقَّ

ـــب) ـــَت  ،(َأْذَه ـــةا ُقْل ـــاب) :َوإَِذا َأَرْدَت ُمَباَلَغ ـــلِ  ،(َذهَّ ـــَم الَفاِع ـــَت  ،َوإَِذا َأَرْدَت اْس  :ُقْل
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اِت  ،(َذاِهب)  ،صَّ بِهِ َفإِنَّ َلَك لُِكلِّ َتْعبِير  َوْزَنُه الَخا ،َوَهكَذا َعَلى التََّوالِي لَِباقِي الـُمْشَتقَّ

ِم بَِهـا  ،َوهَذا َعامٌّ فِي َجِمْيِع الَكلَِماِت َوالـُمْفَرَداِت  ا اللَُّغاُت األُْخَرى َفـاَل ُبـدَّ للُمـَتَكلِّ أمَّ

َواِحِق  َوابِِق َواللَّ ُم َعْن ُمَراِدِه! ،مِْن إَِضاَفِة السَّ  .َحتَّى ُيَعبَِّر الـُمَتَكلِّ

َرُتَها ،َهاُعُلومِ َكْثَرُة ُكُتِ   :األَْرَبُعونَ  ِْ  :َوَو

َوفِـي ُكـلِّ َعْصـر  َتَواَلـْت  ،إنَّ الُكُتَب الـُمَصنََّفَة فِي ُعُلوِم الَعَربِيَِّة َتَكـاَثَرْت َوَتنَـاَثَرْت 

بحيُث مِـَن الــُمْسَتِحيِل َأْن  ،فِي أُصوِل َمَسائلَِها ُوُفروِع َقَضاَياَها ،َوَتَراَكَمْت َواْزَدَهَرْت 

َهاَيْقِدَر َفْرٌد َعلَ   َفَكْيَف َقَراَءُتَها َوالوُقوُف َعَلْيَها ُكلَِّها؟ ،ى َتْعَداِد َأْسَمائَِها ُكلِّ

يَّـِة  ،َوالتََّوالِيُف فِي الَعَربِيَِّة َكثِيَرٌة إَِلى َحـد  أنَّـَك َتِجـُد فِـي الــَمْسأَلِة الَواِحـَدةِ 
َوالُجْزئِ

-(الَقْلـِب َواإلْبـَدالِ ) :َفَمـثاال فِـي ،ُقـوُف َعَلْيَهـاَوُيمكِنُـَك الوُ  ،الَفْرَدِة َتَصانِيَف ُمَصـنََّفةا 

ــْرِف  ــْن ِعْلــِم الصَّ
 َفْصــٌل مِ

َ
ــَرةا للُعَلَمــاءِ -َوِهــي ــا َكثِْي ــُه ُكُتبا الَقْلــِب ) :َككَِتــاب :َتِجــُد َحْوَل

 األَْزِديِّ  (َواإِلْبَدالِ 
ْبِن ُدَرْيد 

ِ
ْيِت  (الَقْلِب َواإِلْبَدالِ )وَ  ،ًل كِّ ْبِن السِّ

ِ
ـا ولألَ  ،ًل ِّ أيضا

ْصـَمِعي

ْبــَدالِ  فِــي اْلِوَفــاُق )وَ  ،كَِتــاٌب هبــَذا الُعنــَوانِ  ْبــِن َمالـِـك   (اإْلِ
ِ
ألبِــي  (كِتــاِب اإِلْبــَدالِ )وَ  ،ًل

يِِّب اللَُّغِويِّ    .الطَّ

ِر َوالـــُمَؤنَِّث )َوفِــي  ــا َكثِيــَرةا  ،(الـــُمَذكَّ ــٌة فِــي النَّْحــوِ -َتِجــُد ُكُتبا يَّ
 َمســأَلٌة ُجزئِ

َ
 ،-َوِهــي

ِذيَن َكَتُبوا َتْحَت هذا الُعنواِن َكثِيُرونُ وال اءُ  ،ابُن األنَباِريِّ  :َفِمنُْهمُ  ،ُعلماُء الَّ َوابُن  ،َوالَفرَّ

 
ْ
  ،ِجنِّي

ُّ
جسَتانِي   ،َوابُن ُدُرْسـُتَوْيهِ  ،َوأُبو حاتم  السَّ

ِّ
َوابـُن  ،وابـُن َناِصـح  َتلِميـُذ األَْصـَمِعي

يِّـِب النَّْحـِويُّ  ،َوأُبو الُحسيِن الخزاُر النَّْحِويُّ  ،َوْيهِ َوابُن َخالَ  ،َونِْفَطَوْيهِ  ،ُشَقْير    ،َوأُبو الطَّ

ةِ  مَّ
 .َوَغيُرُهم َكثِْيٌر مَِن الُعَلَماِء َواألَئِ

ســتَِعاَرةِ )َوفِـي 
ِ
 َفْصـٌل فـِـي ِعْلــِم الَبَيـانِ - َتِجــُد ُكُتباـا َكثِيــَرةا  ،(اًل

َ
َوالَبَيــاُن َفــْرُع  -َوِهــي
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  ،الِعَصامُ  : َكَتَب فِْيَهاَفَمَثالا  ،الَباَلَغةِ 
ِّ
ْيَلِمي   ،َوابُن الدَّ

ُّ
مُة الـُمالَّ أُبو َبكر   ،َواآلقِصي َوالَعالَّ

وِريُّ   النَّْجِديُّ  ،الصُّ
ويِديُّ  ،َوُعْثَماُن بُن َسنَد  َوَغيُرُهم َكثِيُروَن َكَتُبـوا  ،َوأُبو الَبَرَكاِت الس 

ْستَِعاَرةِ 
ِ
 .فِي اًل

أُن فِي َوهكَذا  االشَّ َفإِنََّك َلـْو َبَحْثـَت َعـِن الُكُتـِب  ،َباقِي ُفنُوِن الَعَربِيَِّة ُأُصوًلا َوُفُروعا

ا ،الـُمَصنََّفِة فِْيَها َدَها ،َلَرأْيَتَها َكثِيـَرةا ِجـدًّ د  َأْن ُيَعـدِّ َوًَل لُمْسـَتْقص  َأْن  ،َوًَل ُيْمكِـُن لُِمَتَعـدِّ

 .َيْسَتْقِصَيَها

ُل َأْمَر التََّعلُّمِ َفهِذِه الَكْثَرُة فِي ال َوالُوُقوِف َعَلى َمَسائِِل هـِذِه  ،تَّدِوْيِن َوالتَّصنِْيِف ُتَسهِّ

ا ُمنَْضبِطاا ا َدقِيقا َغِة َوَفْهِمَها َفْهما َهـاِت  ،اللُّ  الطَّالَِب ُفْسَحةا مِْن َأْمِرِه لَِيْبَحَث فِي ُأمَّ
ْ
َوُتْعطِي

َفإَِذا َلْم َيْفَهْم مِْن كَِتاب  اعَتَمَد َعَلى آَخَر لِـَيْفَهَم  ،َوُبْغَيَتهُ  َوَيِجَد َغاَيَتُه الـَمنُْشوَدةَ  ،الُكُتِب 

تِي ُأْشكَِلْت َعَلْيهِ  الـَمْسَأَلَة الَّ
(1)

. 

َلْت َأمَر الوُقوِف َعَلى َحَقـائِِق الَكـالِم َوَأسـَراِرهِ   ،َومِْن َجانِب  آَخَر َكْثَرُة التَّدِويِن َسهَّ

َرةِ  َوًَل ِسيََّما لَِمنْ   َتَعـاَلى َوَكـالَم -َكَعْصـِرَنا-يـأتِي فِـي األَزمِنَـِة الــُمَتَأخِّ
ِ
لِـَيفَهَم َكـالَم اهلل



 َبْعِضَها َتْكَراٌر، َومِنَْها َما ُيْغنِْيَك َعْن َغْيِرهِ  (1)
ْ
، هِذِه الُكُتُب ُمَتَفاِوَتٌة فِي الُحْسِن َوالَجْوَدِة، َوفِي

ِذي ارَتَقى بالُعَلَماِء لَِيُكونُوا ُعَلَماَء، َفاَل َتْدُخْل فِي الُكتُِب َعَلى َقْدِر َرْغَبتَك  ِم الَّ لَّ َوَمْيلَك،  َفَعَلْيَك بالسُّ

َلِب، َفَشاِوْر أهَل الِخْبَرِة َمْهَما َأْمَكَن ذلَِك، لَِيْختَِصُروا َلَك َتَجارِ  َبُهم فِي َطِرْيِق َوًَل سيََّما فِي َأَوائِِل الطَّ

ا مَِن النَّاِس َيْقَرُأ بَْعَض الـَمطِويَّاِت، وَ  ِذي َلْم َتَر َلُه َثَمَرةا؛ ألنَّ َكثِيرا َبْعَد ذلَك الِعْلِم، َوًَل َتأُخْذ مَِن الَّ

 الَوِحْيُد، َوَيِصُف ُسلََّم التََّرقِّي، وَ 
ُّ
ا َوًَل ُيْحِسُن َشيئاا، ُيَخيَُّل إَِلْيِه أنَُّه الـُمْسَتَشاُر الـَمنَْهِجي ًَل َيْعِرُف ِعْلما

َياِر َوَيكُتُب الـَمنَْهَج َوَيِصُفُه فِي َجِمْيِع الُعُلوِم َوفِي الَحِقْيَقِة ًَل َيْعِرُف َقبِيالا َمْن َدبِْير  فِي َأْمِر اختِ 

نُوا الـَمنَْهِج، َوًَل َيْدِري الـِمْسكِيُن أنَّ َمَردَّ هَذا إَلى َمْن َماَرُسوا هذِ  ِه الُعُلوَم َوَدَرُسوَها ِعنَْد َأْهلَِها َوَتَمكَّ

  .فْيَها، َواهلُل الـُمْسَتَعانُ 
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َناِت َحِفَظـْت أقـَواَل  -- َرُسولِهِ  َعَلـى الَوْجـِه الــَمْطُلوِب؛ ألنَّ هـِذِه الــُمَدوَّ

ُح َلنَا الَفْهمُ  ،الَعَرِب َوَأَسالِيَب َكالمِِهم ائُِب  َومِْن ِخاللَِها َيَتَرجَّ أُي الصَّ ُب َوالرَّ
 .الثَّاقِ

ُروا  ،َوهِذِه الـِميَزُة ًَل َتْملُِكَها ُلَغٌة ُأْخَرى َغْيُر الَعَربِيَّـةِ  َفلِـذلَِك عَلـى األَجَيـاِل َأْن ُيـَوقِّ

ابِِقْيَن َوَيْحَتِرُموُهم لَِما َبَذُلوا مَِن الُجْهِد الَبالِغِ  ُلوا التََّعـ ،الُعَلَماَء السَّ َب َوالنََّصـَب َوَتَحمَّ

َوَأْن  ،َوُيْخلِـَص َلنَـا النِّيَّـةَ  ،َفنسأُل اهلَل َتَعاَلى َأْن ُيِرَينَـا ُرشـَدَنا ،ألَْجِل الِعْلِم َوِخْدَمِة َأْهلِهِ 

 .َيْهِدَي ُقُلوَبنَا إَِلْيهِ 

َغــاِت  َعَلــى  َوًَل َأْدِري َبْعــَد هــِذِه الَخَصــائِِص َمــْن َيْجــُرُؤ َعَلــى َتفِضــيِل ُلَغــة  مِــَن اللُّ

ــِة؟! َوإَِذا َجــاَء الـــُمناِوُؤوَن بعــَد هــَذا البَيــاِن َوَشــَرُعوا فِــي الَهــَذَيانِ  ْر َبْيــَت  ،الَعَربِيَّ َتــَذكَّ

يِّ    :الـَمَعرِّ

 [ِمَن الَبِسيْطِ ]

 ورَت ُ ُصلل ارُ األبَصلل ستْصللِغرُ تَ  ْجمُ والللنَّ 

 

ل يف جمِ لللنَّ  َل  لطَّلْرِف لِ  ْنُ  والذَّ    َغرِ الصِّ

 
 

 :الُبوِصيِريِّ  َأْو َبْيَت 

 [ِمَن الَبِسيْطِ ]

 دٍ َملرَ  نْ مِ  سِ مْ الشَّ  ءَ وْ َض  نُ يْ العَ  رُ كِ نْ تُ  ْد قَ 

 

 مِ َسقَ  نْ مِ  اءِ مَ لال َطْعمَ  الَفمُ  ُينْكِرُ وَ  

 

 

q 
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 يِنْعَت اَل ِةَغاللُ  ُةوَ ُق

 ِلاِئَسَمـال َبعُ َشَتَو ِةَبْوُعالصُ  َمَدَع

ــنَ  ــ إِنَّ مِ تِ ــَرِة الَّ ــوِر الَخطِي ــِة جــاِهلِينَ األُُم ــَداِء الَعَربِيَّ ــْن َأع
ــٌر مِ ــَها َكثِي  :َأوْ  ،ي َيُخوُض

َغـاِت  ِر َوالـُمَقاَرنِة فِـي َأْمـِر اللُّ ُهـَو الَكـالُم َعـْن ُصـُعوَبِة الَعَربِيَّـِة  ،ُمَتَجاِهلِيَن باَب التََّصوُّ

ِق َقَضـاَياَها ِب َمَسائِلَِها َوَتَفـرُّ ُكوَن فِـي ُقوَّ  ،َوَتَشعُّ َوَسـْيُروَرتَِها َمـَع َحاَجـاِت  ،تَِهـاَوُيَشـكِّ

نِْيَعةِ  ،َوإْقباِل النَّاِس َعَلْيَها ،الَعْصرِ  ِريَعِة الشَّ  ،َوهِذِه الـَمُقوَلِة الَعـْوَراِء الَعْرَجـاءِ  ،بِهِذِه الذَّ

َ ُتبـيُِّن َجْهـَل َصـاِحبَِها ،الَخالِيـِة َعـْن ُكـلِّ َعْقـل  َوَمنْطِـق  
ي َحاَلــُه َوُتَعـرِّ  ،َكْيـَف ًَل؟ َوِهـي

ا للنَّاسِ   .َمْكُشوفا

َغَة الَعَربِيََّة ُلَغُة الَوْحِي   ،َلَغٌة ُعُلوُمَها ُتَقاِرُب الِعْشـِرْينَ  ،َوُلَغٌة ُموِغَلٌة فِي الِقَدمِ  ،إِنَّ اللُّ

ــَف  ،ُلَغــٌة َمــا ُتِرَكــْت مِنَْهــا َشــاِرَدٌة َوًَل َواِرَدٌة مـِـْن َغْيــِر َضــْبط  َوَتْقنـِـْين   فـِـي َشــَواِرِد ُلَغــٌة ُألِّ

َقة   ُلَغـٌة َتْملِـُك  ،ُلَغٌة َلْم ُتْهِمْل َشيئاا مِْن َغْيِر إِْطالِق اْسم  َعَلْيـهِ  ،َمَسائَِلَها آًَلُف ُكُتب  ُمَتَفرِّ

ا فِي الــُْمَفَرَداِت  ُلَغـٌة َبـْيَن َمَسـائَِلَها َتـَراُبٌط  ،ُلَغـٌة َيْحُكُمَهـا الَعْقـُل َوالــَْمنطُِق  ،َثَراءا َعظِْيما

ٌة َوطِيـَدةٌ  ،َمتِْينٌ  َ َكَمـا َتَبـيََّن َشـيٌء مِـْن َخَصائِِصـَها َوُمَميَِّزاتَِهـا فِـي ..َوَعالَقٌة َقِويَّ
ُلَغـٌة ِهـي

ابِِق   .الَفْصِل السَّ

ِة فِـي َجِمْيـِع َنَواِحْيَهـا ِة والَعْبقِريَّ  مَِن الُقوَّ
 ُلَغٌة فِي َحاَلة 

َ
ًَل ُتَقاِرُبَهـا ُلَغـٌة ُأْخـَرى  ،َوِهي

 َفَكْيَف ُتنَافُِسَها َوُتَدانِْيَها؟ ،اللَُّغاِت  مِنَ 

فْيَعةِ  نِيَِّة الرَّ َغُة فِي هِذِه الَحاَلِة السَّ فِـي  ،َوالـَمَكاَنِة الــَمرُموَقِة الــَمنِْيَعة ،َفإَِذا َكاَنِت اللُّ

َها ِة َوالَبْسِط فِي َجَوانِبَِها ُكلِّ ِب َمَسائِلَِهاَفَليَس ُهنَاَك َمْن َيْعَتِرُض َعلَ  ،الُقوَّ َوَتنَاُثِر  ،ى َتَشعُّ

َفِر بَِها ،َقَضاَياَها ـا ،َوُصُعوَبِة الظَّ ـا َقِويًّ  َيُكـوُن َرفِْيعا
َفـاَل ُينَـاُل إًِلَّ  ،َوهـِذِه َعـاَدُة ُكـلِّ َشـيء 

ِرْيِق الَوعرِ  ْيِر فِي َنْيلَِها َعَلى الطَّ ائِِك  ،بِالسَّ بِْيِل الشَّ  .َوالسَّ
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؟ مِْن َغْيِر  :أَفاَل ُيَقاُل َلنَا ة  َوَكد  َوَتَعب  َوَنَصب  َكْيَف ُتْضَبُط هذِه الُعُلوُم مِْن َغْير  َمَشقَّ

ـْحِر الَحـاَللِ  ،َبْذِل الـَمْجُهودِ  ـِة الَكـُؤوِد؟ إِنََّهـا ُلَغـٌة َأْشـَبُه بالسِّ ُلَغـٌة َتْرَتكِـُز َعَلـى  ،َوالِهمَّ

َوفِـي ُكـلِّ  ،لَغٌة َتَراَكَمْت َأَسالِيُبَها َوَتـَواتَرْت  ،ْصِرْيِح الكِنَاَياِت َوالـَمَجاَزاِت َأْكَثَر مَِن التَّ 

ا ــْيرا ا َيِس ــرا ــاَن َتغيي ــْو َك ـــَمْعنَى َوَل ــُر ال ــا َيَتَغيَّ ــل  فِْيَه ــر  َحاِص ْكرِ  ،َتغيي ــذِّ ــْذِف َوال ــَن الَح  ،مِ

ــارِ  ــرِ  ،َواإِلْضــَماِر َواإِلْظَه ــِف َوالتَّنْكِي ــ ،َوالتَّعِري ــةِ  ،أخيرِ َوالتَّقــِديِم َوالتَّ ــِر الَحَرَك  ،َوبَِتغيي

 .إَِذْن َفاَل ُبدَّ مِْن َأْن َتُكوَن َصْعَبَة الـَمنَاِل؛ ألنََّها َكثِيَرُة النََّوالِ  ..َوغْيِرَها

 ،إِنَّ الَعَربِيََّة َوالتََّضلَُّع فِْيَهـا َسـْهَلٌة َفُهـَو ًَل َيْصـُدُق الَقـْوَل  :َوإَِذا َأَتاَك َواِحٌد َوَقاَل َلَك 

ــةَ إًِلَّ  يَّ
ْبتَِدائِ

ِ
ــٌة ًَل ُيْســَبُر َغْوُرَهــا ، إَِذا َأَراَد الـــَمَراِحَل اًل  ُلَغ

َ
ــْدَرُك َقْعُرَهــا ،َوإًِلَّ َفِهــي  ،َوًَل ُي

  ،َوَلْيَس ُهنَاَك َمْن َجَمَعَها ُكالًّ بَِحْيُث َلْم َيْذَهْب َعَلْيِه مِنَْها َشيءٌ 
ُّ
افِِعي فِي َقاَل اإِلَماُم الشَّ

َساَلةِ ) ـفَ َألْ  اُرَهـثَ كْ أَ وَ  ،ابا هَ ذْ َمـ ةِ نَ ِسـاألَلْ  عُ َسـَأوْ  اْلَعـَرِب  لَِسانُ » :(الرِّ  يطُ ِحـيُ  هُ ُمـلَ عْ  نَ ًَل وَ  ،ااظا

 يْ غَ  سانٌ نْ إِ  هِ مِ لْ عِ  عِ يْ مِ جَ بِ 
 
 امَّ ى عَ َلـعَ  شـيءٌ  نهُ مِ  ُب هَ ذْ ًل يَ  هُ نَّ ولكِ  ،ُر نبي

 ونَ  يُكـى ًَل تَّـَح  ،اَهـتِ

  اودا وُج مَ 
 مُ َلـعْ ًل نَ  ،هِ ْقـالفِ  أهلِ  ندَ عِ  ةِ نَّ بالسُّ  مِ لْ العِ كَ  ِب رَ العَ  دَ نْ عِ  هِ ُم بِ لْ العِ وَ  .هُ فُ رِ عْ يَ  نْ ا مَ يهَ فِ

 َش  ا عليهِ هَ نْ مِ  ْب هَ ذْ يَ  مْ لَ فَ  نَ نَ السُّ  عَ مَ  َج الا ُج رَ 
ْ
«ءٌ ي

(1)
. 

َق فِْيَهــا َوَتْظَفــَر بِأْســَراِرَها َن الُجْهــِد َفــاَل ُبــدَّ مِــْن َأْن ُتْعطَِيَهــا مِــ ،َفــإَِذا َأَرْدَت َأْن َتَتَفــوَّ

َغُة َعَلى ُه هِذِه اللُّ  .َقْدِر ُعُلْومَِها َوَمَسائِلَِها َوالـُمَثاَبَرِة َما َتْسَتِحقُّ

ـِم  :أِخيًرا اِس َعـْن َتَعلُّ ا مِـَن النَـّ َفْلَيْعَلِم الَقاِرُئ الَحبِيـُب أنَّنِـي ًَل ُأِرْيـُد َأْن ُأَقـنَِّط َأَحـدا

ُموقٌِن َأنَّ الَعَربِيََّة َتْفـَتُح َأْبَواَبَهـا َعَلـى مِْصـَراَعْيِه فِـي وُجـوِه ُكـلِّ  َوًَل سيََّما أنَّنِي ،الَعَربِيَّةِ 

ا ِعنَْد َبابَِها ،َطالِب  َوَراِغب   ِمَهـا ِخْدَمـَة  ،َوًَل َتْطُرُد َأَحدا َوًَل ِسيََّما إَِذا َكاَنْت نِيَُّتـُه فِـي َتَعلُّ

َفاَع َعنْهُ   َتَعاَلى َوالدِّ
ِ
 .ِدْيِن اهلل



(1)  
ِّ
افِِعي َسالُة للشَّ  .(34ص) الرِّ
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َغـِة َلـْم َيُكوُنـوا مِـَن الَعـَرِب و َها الَقاِرُئ الَحبِْيـُب أنَّ َأْكَثـَر ُعَلَمـاِء اللُّ َوَمـا  ،ًَل َتنَْس أيُّ

َوَاْحَتـاَج  ،َأْتَقنُوَهـا َوَصـاُروا َأْرَباَبَهـا بِـاَل ُمنَـاِزع   ،َداُموا اْشـَتَغُلوا بَِهـا َوَأْعَطْوَهـا َأْوَقـاَتُهم

ْصـَت َشـيئاا  ،َتَتْلَمُذوا َعَلى َأْيِدْيِهمالَعَرُب إَِلى ُعُلومِِهم وَ  َفإَِذا اْشـَتَغْلَت بَِهـا أْنـَت َوَخصَّ

ِمَها َوَتنِْمَيتَِها َمانِ  ،َفاَل َيْبُعُد َأْن َتُكوَن َخلِْيَل الَعْصرِ  ،مِْن َوْقتَِك لَِتَعلُّ  .َوِسْيَبَوْيِه الزَّ

ابَِق َنابٌِع َعْن َجْهِل َبعْ  َغـاِت فِـي َولكِنَّ الَكالَم السَّ َة اللُّ ِض النَّاِس حيُث َيُظنُّوَن أنَّ ُقوَّ

اِس َعَلْيَهـا :َأوْ  ،ُسـُهوَلتَِها اُس فِْيَهـا ،فِـي إِْقَبــاِل النَـّ َقــاُلوا  ،َفــإَِذا َكاَنـْت َسـْهَلةا َوَرِغــَب النَـّ

يَِّها
تَِها َوُرقِ  .ِل اآلتِي إِْن َشاَء اهلُل َتَعاَلىَوهَذا الـَمنْطُِق َسنُنَاقُِشُه فِي الَفْص  ،َوإًِلَّ َفاَل  ،بُِقوَّ

q 
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 اًمْوَد اوًدُمْحَم ُلْيِهْسالتَ َلْيَس 

َرةِ  ا ابُتلِْينَا بِِه فِي هِذِه األزمِنَـة الــُمَتأخِّ َعْصـِر  ،فِـي َعْصـِر التََّقـاُعِس َوالَكَسـلِ  ،إِنَّ مِمَّ

هنَِزاِم َوالَخَلل
ِ
َجلِ  ،اًل ُهَو ُظُهـوُر َبْعـِض  ،الَحَقائِِق َوالَخَبل َوَتزويرِ  ،َعْصِر الِخَياَنِة َوالدَّ

اَشاِت َوالَقنََواِت  َأْعَلنُوا الَحـْرَب َعَلـى  ،وآَخِرْيَن بالتَّألِيِف َوالتَّْصنِْيِف  ،النَّاِس َعَلى الشَّ

ــاَدوا بَِتْســِهْيِل الَقَواِعــِد َوالنََّظــِر فِْيَهــا َنْظــَرةا  ،الُفْصــَحى َوَوَصــُفوَها بالتَّْعِقْيــدِ  ــَدةا  َوَن َجِدْي

َفُكـلٌّ ُيَعـاِدي َمـا ًَل  ،َفُكلُّ َواِحد  مِنُْهم َيْقَتِرُح اقتَِراحا ،َوَنْقص  َوَتْبِديل   ،بَِحْذف  َوَتْعِديل  

احا ِة  ،ُيْحِسنُُه َوَتَظاَهَر َنصَّ ْبِط بَِشنِّ الَهَجَماِت َعَلى الَعَربِيَّ ُر َتَقاُعَسُه فِي الَفْهِم َوالضَّ َوُيَبرِّ

َكاَكِة َوالتََّقْوُقعِ  ،ةِ الربِيئَ   .َواتَِّهامَِها بالُجُموِد َوالرَّ

َفإِنَّـُه ًَل َيْبَقـى مِـَن الَقَواِعـِد إًِلَّ  ،َفإَِذا َجَمْعَت َما ُيِريُدوَن َحْذَفُه َوَتْعِديَلُه مَِن الَقَواِعدِ 

مِْقَداَر َما يْكِفيَها َشْرُح َساَعة  مَِن النََّهارِ 
(1)

. 

ِحـد  مِـنُهم َيـْدُعو إَِلـى َحـْذف  َعَلـى قـْدِر َفْهِمـِه َوُمْسـَتَواُه َوَمْهَمـا َضـُعَف ألنَّ ُكلَّ َوا

ْدمِ  ،الَفْهمُ   ْهـمِ الفَ  َقـْدرِ  َعَلـى ةُ َوَهكـَذا َتـنَْعكُِس النَّتِْيَجـ ،َكُثَر َطَلُب الَحْذِف َوالَهْدِم َوالـرَّ

 .َوالَوهمِ 

 أنَّ 
َ
 :َأوْ  ،َبْعَض َتالمِيِذ الـَمَداِرِس ًَل ُيْتِقنُوَن الَقَواِعـدَ  َفُمْشكَِلُة هؤًلِء َمَع الَعَربِيَِّة ِهي

ِفـينَ  وَن ُمَثقَّ ْعَوِة إَِلـى َتْيِسـيِر الَقَواِعـِد َوَحـْذِف  ،ًَل َيْفَهُمَها َمـْن ُيَسـمَّ َفلِـذلَِك َقـاُموا بالـدَّ

َبْعِض َما فِْيَها
(2)

. 



هَذا الَكالُم لَِغْيِر َصاِحِب الِجنَاَيِة َوأمَثالِِه؛ ألنَُّهم َيْدُعوَن إَِلى إِْهَماِل الُفْصَحى َوَوْأدَِها َحتَّى  (1)

 .وَت، َفَهيَْهاَت َأْن َيَروا هَذا الَيْومَ تمُ 

اُه إَِلى هَذا النَِّداِء ُحبُّ الَعَربِيَِّة، َوَخْوُف ابتَِعادِ  (2) النَّاِس  ًَل َنتَِّهُم نِيَّاِت ُكلِّ هؤًلِء ألنَّ فِيِهْم َمْن َأدَّ

 .َعنَْها



  

 
520 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى 

ا التَّالمِيِذ لْيَسْت ُمنَْحِصـَرةا فِـي الَعَربِيَّـِة َحتَّـى  إِنَّ ُمْشكَِلةَ  :َوإِنَّنِي أُقوُل لهؤًلِء َجِميعا

َلَبـُة  ،الُعُلـوُم األُْخـَرى ُتَعـانِي مِـْن َجْهـِل التَّالمِْيـذِ  :َبلِ  ،َنتَِّهَمَها َوْحَدَها َفَهـْل هـؤًلِء الطَّ

ا مـن ؟ َوالـُمْشكَِلُة أنََّك َتِجُد بعضا ُهم ًَل َيـنَْجُح َحَتـى فِـي َأْتَقنُوا الِفْيزياَء َوالكِْيَمياَء أْصالا

َ فِي التَّالمِيذِ  :َأمْ  ،التَّربِيَِّة اإِلْسالمِيَِّة؟ َفَهِل الـُمْشكَِلُة فِي اللَُّغةِ 
ِهي

(1)
 ؟

ُه ًَل  ،َوًَل ُأْنكُِر أنَُّه ُيْمكُِن َأْن ُيوَجـَد تلِميـٌذ ُيـْتِقُن الِفيزَيـاَء َوالكِيميـاَء َواألَحَيـاءَ  َولكِنَـّ

اُيْتِقُن الَعرَ  ا ًَل َيْرِجُع إَِلى الَعَربِيَّـة ،بِيََّة َكَما أَتى هبَذا الَكالِم أوزوُن أيضا  ،َولكِنَّ هَذا أيضا

َوَطبِْيَعِة َحالِِهم؛ ألنَّ ُهنَاَك َمْن ُهَو ُمستَواُه َضـِعيٌف فِـي َضـْبِط  ،َيْرِجُع إَِلى التَّالمِْيذِ  :َبْل 

 - َكَما ُهنَاَك تأثِيَراٌت خاِرِجيَّةٌ  ،تِْيَعاُبَهاَوًَل ُيْمكِنُُه َضْبُطَها َواس ،اللَُّغاِت 
ِّ
َكالَعامِِل الن ْفِسي

َرْت فِي اختاِلِق الـُمْشكَِلةِ  -َمَثالا   .َأثَّ

َهـا ُتواِجُهَهـا ،َوَلْيَسِت الَعَربِيَُّة َوْحَدَها ُتَواِجُه هِذِه الـُمْشكَِلةَ  َغـاُت ُكلُّ َفمـَثالا أَنـا  ،َفاللُّ

َغـاِت رأيُت هِذِه الـُمْش  ـِة َوَغْيِرَهـا مِـَن اللُّ َغـِة الُكرِديَّ حيـُث أَرى  ،كَِلَة بِنَْفِسـي بالنِّْسـَبِة للُّ

قيَن فِْيَهـا باا ُمتَميزيَن فِي الُعُلوِم التَّجِريبيَِّة ُمَتَفـوِّ َغـِة  ،ُطالَّ َوَمـَع هـَذا ًَل ُيْتِقنُـوَن َقَواِعـَد اللُّ

ةِ  أُن فِي اللُّ  ،الُكْرِديَّ  .َغاِت األُْخَرىَوهَكَذا الشَّ

َفـال ُيْمكِـُن  ،َومِْن الـُمِهمَّ َأْن ًَل َأْنَسى اإِلَشاَرَة إَِلى أنَّ َتغييَر الَقَواِعِد َأمٌر َقْد ُفِرَغ مِنْهُ 

َغَة ُلَغُة َكالم  َسَماِوي   ؛ ألنَّ هِذِه اللُّ ُف فِْيَها بَِحال   ،ةِ ًَل ُيْمكُِن َفْهُمَها إًَِل بِهِذِه اللُّغَ  ،التََّصرُّ

َوَيْكِفي هَذا األَمـَر  ،فإِنَّنَا َضيَّعنَا ُلَغَة الُقرآنِ  ،َوإَِذا اْقَتَصْرَنا َعَلى الَقْدِر الَهيِِّن الَيِسْيِر مِنَْها

 َتَعاَلى
ِ
ِة َفْهِم كَِتاِب اهلل ُر فِي ِدقَّ  .َوًَل ُيْفَهُم َعَلى ُمَراِدِه َبعَد هَذا ،َشنَاَعةا أنَُّه ُيؤثِّ



 .نَاِهِج َوَما َتَتَعلَُّق بَِتْدِريِس الَعَربِيَّةِ َسيأتِي َمَعنَا الَكالُم إِْن َشاَء اهلُل َتَعاَلى َعِن الـمَ  (1)
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الَم الَعْدَل فِي هَذا الَباِب ُهَو َأْن ُتْوَضـَع َمنَـاِهُج ُمْخَتلَِفـٌة َعَلـى ُمْسـَتَوَيات  َولكِنَّ الكَ 

 - َوهَذا َقْد ُفِعَل  ،ُمَتَباينَة  
ِ
َتْعَتِمُد َعَلـى أجـَزاء   ،َوُكتَِبْت َمنَاِهُج َكثِيَرٌة ُمْخَتلَِفةٌ  -َوالَحْمُد هلل

ةِ   للَعامَّ
ة  ُروِريِّ مِْن ُكلِّ َبـاب   ،فِي َدَقائِِق الـَمَسائِلِ َوًَل ُتْدِخُلُهم  ،َضروِريَّ  ،َواْكَتَفْت بالضَّ

ــاب   َلِت  ،ُدوَن َتفِصــْيل  َوإِْطنَ ــهَّ ــا َوَس ــى هــَذا أيضا ــُة إَِل ـــَمَداِرُس الُحُكومِيَّ ــِت ال ــْد َماَل َوَق

ِض لِلخِ  ،الـَمنَاِهَج للتَّالمِْيذِ   .الَفاِت َوالتَّعلِْياَلِت َواْقَتَصُروا َعَلى األُُصوِل ُدوَن التََّعرُّ

َوَدَعـا إَِلـى َسـْلِخ ُكُتـِب  ،َوَبْعَد هَذا إَِذا َجاَء َواِحٌد َوَطَلَب َتغييَر النَّْحِو َوَقَواِعَد اللَُّغةِ 

مِْيَن َوالَعَبِث بَِها ا َخائِناا باَع ِدينَُه َوُعُروَبَتُه بَِتْصِفي ،الـُمَتَقدِّ َقة  فِـي فاَل َنُشكُّ فِي َكْونِِه َعُدوًّ

ـا  :َأوْ  ،اإلِ ْعالمِ  تِي َصاَر ُهـَو أيضا ُهَو َجاِهٌل بالَواقِع َوًَل ُيْدِرُك َحِقيَقَة هِذِه المؤاَمَراِت الَّ

ا َلَها  .َواهلُل الـُمْسَتَعانُ  ،َوُقودا

q 
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 أي َّ شَّْيٍء نَّْحِذُف ِمنَّ الن َّْحِو؟

ِِ َأْشذَااَ  مِذَا النَّْ ذوِ  ْْ ْعَوِة إَِلى َحذ َسذَوا    ،ُكنَّا َأَشْرَنا َسابًِقا إَلى َمَقاِل َبعِضِهم فِي الدَّ

ذنِْ  اوَوَّ  ،َأْو: مِذَا الذذُمَعاِضِيْاَا َلذ ُ  ،َكاَن مَا الذُمَدافِِعْاَا َعِا النَّْ ذوِ  ُُ لصِّن
افِ ذا َفالذدَّ ِل إِمَّ

ْبذذِا َمَضذذاِ  فِذذي كَِقابِذذِ :  
ِ
َ َِ ذذا َكَمذذا َحَِّذذ ين َعَصذذى النةَ ذذاةِ َكذذاَن اعقَِقاِيا  فِذذي َبْعذذِ   (الذذرَّ

ُُ َتْاِساَر النَّْ ِو َوتْسِهْاَصُ  َحَسَب ُظنُونِِهم ،اعقَِراَياتِ ِ 
افِ  .َأْو: َكاَن الدَّ

ُُ َلُهم َكاَن ِحْقًدا عَ 
افِ ا الثَّانِي َفالدَّ ِِ مِنَْهذا َوإْبَعذاِي النَّذاِ   ،َصى الَعَربِاَّذ ِ أمَّ َوَقِّْذًدا لصنَّْاذ

ٍِ َيذُروِ  َيذاِضَاِ  َعَصْاَهذا َوَعَصذى َقَواعذِدَ ا  ،بَِشان َحَمًًلِت َعْشَواَ  َجذاَِِرةِ  ،َعنَْها َوَحذْر

كِْاَا بَِها  .َوُعَصَماَِِها َوالذُمَقَمسن

َ  َفَصْو سأْلَقُهم َواِحًدا َواِحًدا وُقْصَت  ُُ
افِ َ َولِذذَماَ اَ َوَمذا الذدَّ ُِ ِْ ِ  َنْ ذ ْ

َلُهذم: أََّّ َشذي

ََ َاْمصِذُج َجَوابذا ذمَّ  ََ َِّ َواِحِد مِنُهم َأْعَجَم َأْبَكذَم َأ َومِنْذُ  َتْعَصذُم أنَّ َرِرْاَقذُ  فِذي  ،َلَرأاَت ُك

َوابا ََ  .حَقَرَق ِحْقًدا َواْمَقَع َوا ،َولكِنَُّ  َجاَض َعَصى الَعَربِاَِّ  َواْعَقَرض ،النَّْقِد َلْاَس 

ِِ  أسذَراِضهِ   فِي أَواِِ
ة
ُرنِي بَِما َقاَلُ  الُجْرَجانِي كن َْ ِه الَ اَلُ  ُت ِْ مِذِا اعقِذَراِض َبْعذِ   (و 

فَِها ْْ َمذاُ  َفَقذاَل: ،النَّاِ  َعَصى َقَواِعَد مِْا ِعْصِم النَّْ ذِو َوَيَعذوا إَِلذى َحذ ِِ ذا» َفنَاَقَشذُهُم ا  َوَأمَّ

َغاُضُ مْ  ،َل ُ  َواْحقَِقاُضُ مْ  النَّْ وِ  فِي ُ مْ ُزْ دُ  َْ  َ لِذَج  فِذي َفَِّذنِاُعُهمْ  ،بِ ِ  َوَتَهاُوُنُهمْ  َأْمَرهُ  َوإِ

 ُُ نِاِعِهمْ  مِاْ  َأْشنَ َّ فِي ََ ِْ ا َاُكونَ  بَِأنْ  َوَأْشَب ُ  ،َتَقدَّ َ  الَّ ذد  ٍِ  َعذاْ  ََ   كَِقذا
ِ
 َمْعِرَفذ ِ  َوَعذاْ  الل

َنَّ  َ اكَ  ،َعانِا ِ مَ 
ِ
ا َاِجُدونَ  ََ  ُهمْ و  َأنَّ  ُعصِذمَ  َقذدْ  َكذانَ  إِ ْ  ،فِاذ ِ  إَِلْا ِ  بِاْلَ اَج ِ  َاْعَقِرُفوا َأنْ  مِاْ  ُبد 

ٍُ  َاُكونَ  َحقَّى ،َمَعانِاَها َعَصى ُمْغَصَق    اْوَْلَفاظَ  ْعَرا ِ ِْ َّ ُ ذوَ  ا ِْ ذ  اْوَْغذَراَض  َوَأنَّ  ،َاْفَقُ َهذا الَّ

َّ ِمْعَااضُ ذْال َوَأنَّ ُ  ،َلَها ُمْسَقْخِرَج ذالْ  ُ وَ  نَ َاُكو َحقَّى فِاَها َكامِنَ    ِْ ذ  َكذًَل ِ  ُنْقَِّذانُ  َاَقَبذاَّاُ  ََ  الَّ

َّ َواْلِمْقَااُ   ،َعَصْا ِ  ُاْعَرَض  َحقَّى  ُ َوُضْجَ انُ  ِْ ُِ  ََ  الَّ ِ اح   ُاْعَر َُ  َحقَّى َسِقامِ  مِاْ  ََ  ُاْرَج
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ََّ  َ لَِج  ُانْكِرُ  ََ  ،إَِلْا ِ  ََّ  ،ِحسَّ ُ  كِرَ ُانْ  َماْ  إِ  اْوَْمرُ  َكانَ  َوإَِ ا ،َنْفَس ُ  اْلَ َقاِِِق  فِي َغاَلطَ  َماْ  َوإِ

لَِج  َْ ضُ  َما ِشْعِرَّ َفَصْاَت  َك ْْ  ،َمَِّذبن ِ  مِذاْ  َاْسذَقِقَا ُ  َأنْ  َاذرَ  َوَلذمْ  ،فِاذ ِ  َوَزِ ذدَ  بِذ ِ  َتَهاَونَ  َماْ  ُع

هُ  َْ   ،َمْعِدنِ ِ  مِاْ  َوَاْأُخ
َ
 َوُ ذوَ  اْلَغبِانَذ َ  َوآَثذرَ  ُمْعذِرض   َلَهذا َواْلَكَمذاُل  ،بِذالنَّْق ِ  لِنَْفِس ِ  َوَضِيي

ْبِح  إَِلى َاِجدُ    .َسبِاًًل  الرن

ٍَ  َلمْ  إِنَّا :َقاُلوا َفإِنْ  ذ َّ َ  َنْأ
ا َِ َْ  َمْعِرَفذ ِ  فِذي إَِلْاذ ِ  اْلَ اَجذ ِ  َمَكذانَ  ُننْكِذرْ  َوَلذمْ  اْلِعْصذمِ  َ ذ

 ٍِ   كَِقا
ِ
ْفُقُموَ ذا َقْولِ  َوُفُضوَل  ،بَِها َكثَّْرُتُموهُ  َأْشَاا َ  َأْنَكْرَنا َوإِنََّما ،َتَعاَلى الل َِ  ،َتَكصَّ  َوَمَسذاِِ

ْمُقمُ  َعِواَِّ ً   ِ  َعَصذى َتْ ُِّذُصوا َلذمْ  ُثذمَّ  .فِاَهذا اْلِفْكذرَ  َتَجشَّ
ْ
 َعَصذى ُتْغِرُبذوا َأنْ  مِذاْ  َأْكَثذرَ  َشذي

امِِعااَ    .!اْلَ اِيِرااَ  بَِها َوُتَعاُاوا ،السَّ

 َِ ا َخبنُروَنا:  َلُهمْ  قِا ِِ  َاُعذويُ  ََ  َوَعِوا    ،َقْولِ  ُفُضوُل  َأنَّ ُ  َزَعْمُقمْ  َعمَّ  ُ ذَوَ َمذا ،بَِطاِِذ

َكُروا َبَدُأوا َفإِنْ  َْ َِ  َف قِذي القَِّّْذِراِ   َمَساِِ َااَيذ ِ  النَّْ ِواةذونَ  َاَضذُعَها الَّ ٍِ  ،لِصرن  مِذاْ  َولَِضذْر

ا مِاْ  َتْبنِي َكْاَ  : َكَقْولِِهمْ  ،النةُفو ِ  فِي َمَقااِاسِ ذْال َتْمكِااِ  َْ اَ َك َْ  َوْزنُ  َمذا: َوَكَقذْولِِهمْ  َكذ

اَ َْ  َوْزنُ  َوَمذذا َ(ِعْزِواذذَت   َوْزنُ  َمذذا: َكَقذذْولِِهمْ  اْلَوْحِشذذاَّ َ  اْوَْلَفذذاظَ  َ لِذذَج  فِذذي َوَتَقذذبةَعُهمْ  َكذذ

ٍِ  فِي َوَكَقْولِِهمْ  َ(أَْضَونَانَ   ُِ  ََ  َما بَا اَْت  َلوْ : َانَِِّْر ا َضُجذًًل  َسذمَّ َْ  اْلُ ْكذُمَ َاُكذونُ  َكْاذَ   ،بَِكذ

ونَ :  َوَقاُلوا ،َ لَِج  َوأَْشبَاهُ  ََّ  ُاْجِدَّ ََ  َ لَِج  أَنَّ  َأَتُشكة    اْلَوْقِتَ َوإَِياَع َ  اْلِفْكرِ  َكدَّ  إِ

ا:  َلُهمْ  ُقْصنَا ا َأمَّ َْ  َوَلذْاَس  ،بِذ ِ  ُتْعنَذْوا َوَلذمْ  فِاذ ِ  ُرواَتنُْظذ َلذمْ  إِنْ  َنِعاذُبُكمْ  َفَصْسذنَا اْلِجنُْس  َ 

نَاهِ اُ   إَِلذى َوَتَجذاَوُزوهُ  َ لِذَج  َتَرُكوا َفإِنْ  .َأَضْيُتمْ  َحْاُث  َوَيُعوهُ  ِشْئُقمْ  َما فِا ِ  َفُقوُلوا .َأْمُرهُ  مة

ُِ  َأْغَراضِ  َعَصى اْلَكًَل ِ  َغ ِ  َواِي  اْلَمَقااِاسِ  َتْقِرارِ وَ  ،اْوَْوَياعِ  فِي اْلِ ْكَم ِ  َوْج ِ  َعَصى ،الصة

قِي َرَيْت  الَّ ِِ  َوِ ْكرِ  ،َعَصْاَها ارَّ قِي اْلِعَص  َكاْلَقْولِ  ،َعَصْا ِ  ُأْجِرَاْت  َما َعَصى َتْجِرََّ  َأنْ  اْقَقَضْت  الَّ

ِن  فِي َِ  َاْصَ ُق  َوفِاَما ،اْلُمْعَق قِي الثًََّلَث َ  اْلُ ُرو   الَّ
َ
 القَّْغاِاذرِ  مِذاَ  (َواْوَلُِ   َواْلَاا ُ  اْلَواوُ   ِ ي

ْبَدالِ  ِ ِْ ِِ  بِا ْْ ْسَكانِ  َواْلَ  ِ ِْ ُِ  القَّْثنَِا ِ  َعَصى َمَثًًل  َكَكًَلمِنَا :َأوْ  .َوا ًَلَم ِ  َوَجْم  َكذانَ  لِذمَ  ،السَّ



  

 
524 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى 

ِِ  َعَصى إِْعَراُبُهَما ٍِ  ِخًَل َُ  َولِمَ  ،اْلَواِحدِ  إِْعَرا َ فِاِهَمذا النَِّّْذُب  َتبِ   ُ َأنَّذ النةذونِ  َوفِذي اْلَجذرَّ

 َعَصى َواْلَكًَل ِ  -ََحالِ  فِي َوْحَدَ ا اْلَ َرَك ِ  َوَعاِ  ،َحالِ  فِي َوالقَّنِْوااِ  اْلَ َرَك ِ  َعاِ  ِعَوض  

ُِ  َما ُِ  ََ  َوَما َانَِِّْر ُُ  َكذانَ  َولِذمَ  ،َانَِِّْر َ َمنْذ ِِ ذْر ذ ِ  َوَبَاذانِ  الَِّّ  َعَصذى َواْلَقذْولِ  .فِاذ ِ  اْلِعصَّ

 ٍِ َها نََّهاَوأَ  القنْسَع ِ  اْوَْسَبا ولِ  َثَوانِ  ُكصَّ َُ ُ
ِ
َِ  إَِ ا َوَأنَّ ُ  .و ضَ  َأوْ  اْسمِ  فِي اْثنَانِ  مِنَْها َحَِّ  َتَكذرَّ

اضَ  ،َسَبب   لَِج  ََ َْ ذاضَ  َوإَِ ا ،ِجَهَقذْااِ  مِذاْ  َثانًِاذا بِذ لَِج  ََ َْ َِ  َأْشذَب َ  َكذ َنَّ  ؛اْلِفْعذ
ِ
َِ  و  َثذانِ  اْلِفْعذ

ْسمِ 
ِ
ْسمُ  لًل

ِ
ُل َواْوَ  ُمَقدَّ ُ ذْال :َواَ ِة  .وَّ ا َجَرى َما َوُك َْ   َمْجَرىَذْال َ 

ا فِي َعنُْكمْ  َنْسُكُت  إِنَّا:  ُقْصنَا َْ  َ  ٍِ ْر ُضُكمْ  ،َأْاًضا الضَّ ِْ  ِعْصمِ  َعَصى َوُنَسامُِ ُكمْ  فِا ِ  َوَنْع

ْخقَِااضَ  َأَسْأُتمُ  َقدْ  بَِأنْ  مِنَّا
ِ
رنذًَلعَ  َوَمنَْعُقُموَ ذا َلُكذمْ  اْلَ ذ ة  فِاذ ِ  َمذا َأْنُفَسذُكمْ  َوَمنَْعُقمْ  ،اَ

ِ
 اَ

ذ ِ  اْلُعُصو ِ  َوَعَصى اْلِ ْكَم ِ  َمَداِضِج  َعَصى َّ فِذي َواْنُظذُروا َ لِذَج  َفذَدُعوا .اْلَجمَّ ِْ ذ  اْعَقذَرْفُقمْ  الَّ

قِ ِ  ِْ  ،إَِلْاذ ِ  َوبِاْلَ اَج ِ  بِِِّ َّ ذْصُقُموهُ  َ ذ ِْ  َوْجِهذِ َ َعَصذى َحَِّّ ِْ  بَِ َقاِِِقذِ َ َأَحْطذُقمْ  َوَ ذ  َوَ ذ

ْاُقمْ  َِّ  َوفَّ ٍِ  ُك  فِذي ُخْضذُقمْ  َأْنذُقمْ  إَِ ا فِاذ ِ  اْلَخَطذأَ  ُكمُ نُ من ُاذ َ  إِْحَكاًما َوَأْحَكْمُقُموهُ  َحقَّ ُ  مِنْ ُ  َبا

ِِ  ِعْصذذمَ  َوَتَعذذاَرْاُقمْ  ،القَّْفِسذذارِ   َأنْ  َوَأَضْيُتذذمْ  ،َوَبْعذذ ِ  اْوَْقذذَوالِ  َبْعذذ ِ  َبذذْااَ  َوَواَزْنذذُقمْ  ،القَّْأِواذذ

ِ اَح  واَتْعِرفُ  ِقامِ  مِاَ  الَِّّ   َوَنَقُِّْقْمَ َوِزْيُتمْ  ،َوَبَدْأُتمْ  َ لَِج  فِي َوُعْدُتمْ  .السَّ

 ِْ وَضةَ  َعَرْفُقمْ  َقدْ  إِ ْ  َضَأْاُقمْ  َوَ  ُُ  إِْعَراَبُهَما َوَأنَّ  َواْلَخَبرِ  ُمْبَقَدأِ ذالْ  َُ ْفذ  َتَقَجذاَوُزوا َأنْ  ،الرَّ

 .َوُجْمَص ً  ُمْفَرًيا َاُكونُ  َأنَّ ُ  َفَقْعَصُموا ،َخَبِرهِ  َسا ِ َأقْ  فِي َتنُْظُروا َأنْ  إَِلى َ لَِج 

ُِ  َمذا إَِلذى َانَْقِسذمُ  ُمْفَريَ ذالْ  َوَأنَّ  ُِ  ََ  َمذا َوإَِلذى َلذ ُ  َيذِماًرا َاْ َقِمذ ذِمارَ  َاْ َقِمذ  َوَأنَّ  .الضَّ

ٍِ  َأْضَبَع ِ  َعَصى اْلُجْمَص َ  ِن  ُبدَّ  ََ  َوَأنَّ ُ  َأْيُر  فِاَها َاُكونَ  َأنْ  مِاْ  لُِمْبَقَدأِ  َخَبًرا َوَقَعْت  ُجْمَص ِ  لُِك

ا َوَأنَّ  ،اْلُمْبَقذَدأِ  إَِلى َاُعويُ  ِ ْكر   َْ ْكرَ  َ ذ ْن َِ  ُضبََّمذا الذ ِْ  ََ  َ لِذَج  َوَأنَّ  .َمْعنًذى َوُأِضاذدَ  َلْفًظذا ُحذ

ِ   اْلَ الِ  فِي َاُكونَ  َحقَّى َاُكونُ  ٍِ  ُِ َاقَِِّّ  َما َساِِرِ  إَِلى ،َعَصْا ِ  َيلِا ْبقَِدا ِ  بَِبا
ِ
ِِ ذْال مِاَ  اَ  َمَساِِ

قِي اْلَجصِاَص ِ  َواْلَفَواِِدِ  الصَّطِاَف ِ    مِنَْهاَ ُبدَّ  ََ  الَّ
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ذذَف ِ  فِذذي َنَظذذْرُتمْ  َوإَِ ا ُُ  َأنََّهذذا َفَعذذَرْفُقمْ  ،َمذذَثًًل  الِّن َِ ذاْلذذ َتْقَبذذ و َُ : َقْوُلذذَج  مَِثاَلَهذذا َوَأنَّ  ،َمْو

ِ   َجاَ نِي  ِراِ   بَِزْادِ  َمَرْضُت  وَ  (َظِرا    َضُج ِْ  ،(الظَّ  َوَأنَّ  َِعْصًمذا َ لِذَج  َوَضا َ  َأنَّ  َظنَنُْقمْ  َ 

ذذَف ً  َ اُ نَذذا ذذُ   َِ ذذَف ً  ،ُتَخِّن َِ ذذُح  َو  َفاِِذذَدةِ  َغْاذذرُ  القَّْخِِّذذا ِ  َفاِِذذَدةَ  َوَأنَّ  ،َوُتَبذذاناُ  ُتَوين

ْبَها ِ  ةِ َفاِِدَ  َغْارُ  َااعِ الشَّ  َفاَِِدةَ  َأنَّ  َكَما ،القَّْوِياِح  ِ ِْ َف ِ  مِاَ  َوَأنَّ  ،ا ذَف ً  الِّن  فِاَهذا َاُكذونُ  ََ  َِ

ََ  َتْخِِّا    َدةً  بَِها ُاْ َتى َوَلكِاْ  ،َتْوِياح   َو ابِرُ  َأْمسِ  : َكَقْولِِهمْ  ُمَ كن  َتَعاَلى َوَكَقْولِ ِ  .(الدَّ

وضِ  فِي ُنِفَخ  َفإَِ ا]:  ذَف ً  (13:  اْلَ اقَّ ِ  ُسوَضةِ  [َواِحَدة   َنْفَخ    الِّة َِ  ،َوالثَّنَذا ُ  َمْدُح ذْالذ بَِهذا ُاذَرايُ  َو

َفاِت    اْسمِ  َعَصى اْلَجاِضَا ِ  َكالِّن
ِ
ُهَ َتَعاَلى الل ِْ  َجدة ذَف ِ  َبْااَ  اْلَفْرَق  َعَرْفُقمُ  َوَ   ،َواْلَخَبذرِ  الِّن

ِن  َوَبْااَ  ِْ  َاْلَ الِ  َوَبْااَ  مِنُْهَما َواِحدِ  ُك هِ  َأنَّ  َعذَرْفُقمْ  َوَ ذ ِْ َقَهذا َأنَّ  فِذي َتقَِّفذُق  الثًََّلَثذ َ  َ ذ  َكافَّ

 ِ  اْلَمْعنَى لُِثُبوِت 
ْ
ي   الثةُبوِتَ َ لَِج  َكْاِفاَّ ِ  فِي َتْخَقصُِ   ُثمَّ  لِصشَّ

ا َْ ٍُ  َعَصْاِهمُ  ُتْعَرَض  َأنْ  َانَْبِغي َوَ َك َها اْوَْبَوا  ،َباًبذا َباًبا َعنَْها َوَاْسَأُلوا َواِحًدا َواِحًدا ُكصة

ََّ  َلْاَس : َلُهمْ  ُاَقاُل  ُثمَّ   : َأْمَرْااِ  َأَحدُ  إِ

ا قِي َتْقَقِ ُموا َأنْ  إِمَّ ُِ  َاْرَياَ ا ََ  الَّ ٍِ  فِذي َحاَج    بُِكمْ  َاُكونَ  َأنْ  َفُقنْكُِروا اْلَعاقِ   كَِقذا
ِ
 الل

  َضُسذولِ  َخَبذرِ  َوفِي ،َتَعاَلى
ِ
  إَِلذى ُجْمَصذ ً  اْلَكذًَل ِ  َمْعِرَفذ ِ  َوفِذي--الل

ْ
 مِذاْ   ِ َشذي

َِ  َأنَّ  :َمَثًًل  َعَرْفُقمْ  إَِ ا َأنَُّكمْ  َوَتْزُعُموا ،َ لَِج  َُ  اْلَفاِع ٍِ  فِذي َعَصذْاُكمْ  َاْبَق  َلمْ  ُضفِ ِِ  َبذا  اْلَفاِعذ

   ْ
 مِذاْ  َتْ َقذاُجوا َلذمْ  (ُمنَْطصِذق   َزْاذد   :  َقْولِنَذا إَِلذى َنَظْرُتمْ  َوإَِ ا ،َمْعِرَفقِ ِ  إَِلى َتْ َقاُجونَ  َشي

 ِ  إَِلى ِدهِ َبعْ 
ْ
ْبقَِدا ِ  فِي َتْعَصُموَن ُ  َشي

ِ
 فِي َتْ َقاُجونَ  ََ  َأنَُّكمْ  َمَثًًل  َتْزُعُموا َوَحقَّى ،َواْلَخَبرِ  اَ

ُِ  َوْج َ  َتْعِرُفوا َأنْ  ْف ذابُِئونَ ] فِي الرَّ  َقاَلذ ُ  َمذا إَِلذى ،[69: اْلَماِِذَدةِ ] َماَِِدةِ ذْالذ ُسذوَضةِ  مِذاْ  [الَِّّ

اِعرِ  بَِقْولِ  فِا ِ  اْسقِْشَهاِيِ مْ  َوإَِلى ،ا ِ فِ  اْلُعَصَما ُ   :الشَّ

 [ِمَن الَوافِرِ ]

وا َوإَِّل     َ اااااااااا      َأَناااااااااا  َفاااااااااا     َوَأن 

 

 ِشااااااَق ِ   فِاااااا  َبِقينَاااااا  َماااااا  ب َغاااااا     

 

 



  

 
526 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى 

َِ ذْال َكَأنَّ  َوَحقَّى ُِ  َعَصى ُمْشكِ ِِ  َغْارُ  اْلَجِما  َأنْ  اُقمْ ُأوتِ  َقدْ  َكَأنَُّكمْ  َوَحقَّى ،ِعنَْدُكمْ  ُمْشكِ

ِن  مِذاْ  اْلَواِحذذَدةِ  َمْسَأَل ِ ذاْلذ مِذذاَ  َتْسذَقنْبُِطوا ٍِ  ُكذذ َهذا َمَسذذاَِِص ُ  َبذا  مِذذاَ  َفذذا   إَِلذى َفَقْخُرُجذذوا ،ُكصَّ

 ِِ   .َكًَل    َمَع ُ  َاْبَقى ََ  القََّجاُ 

ا َغْرُتمْ  ِحااَ  َأْخَطْأُتمْ  َقدْ  َأنَُّكمْ  َتْعَصُموا َأنْ  َوإِمَّ َْ ا َأْمرَ  َأ َْ  َظنَنْذُقمْ  َمذا َوَظنَنْذُقمْ  ،اْلِعْصذمِ  َ ذ

َِ  َوُتَسصنُموا اْلَ قن  إَِلى َفَقْرِجُعوا ،فِا ِ  َْ صِذ ِ  اْلَفْضذ
ِ
َّ َوَتذَدُعوا ،و ِْ ذ  َوَاْفذَقُح  ،بُِكذمْ  ُاذْزِضَّ الَّ

 ٍَ ُِ  َعَصْاُكمْ  اْلَعْاِب  َبا   ،فِاُكمْ  اْلَقاِيِح  لَِسانَ  َوُاطِا
ِ
  .القَّْوفِاُق  َوبِالل

ا َْ ََ ِ  َأنَّ  وْ َولَ  .َ  ا َتَرُكذوا إِ ْ  اْلَقْو َ  َ ُ  َْ ذْأنَ  َ ذ  َقذْدضَ  َأنَّ  َزَعُمذوا َوإِ ْ  ،ُجْمَصذ ً  َتَرُكذوهُ  الشَّ

ُِ  إَِلْا ِ  ُمْفَقَقرِ ذْال ِِ  َ لَِج  َعَصى اْقَقَُِّروا ،مِنْ ُ  اْلَقصِا وا َفَصمْ  اْلَقصِا ُْ  فِاذ ِ  بِذاْلَفْقَوى َأْنُفَسذُهمْ  َاْأُخذ

 ِِ َِ  َاَقَعذاَرُوا َوَلمْ  القَّْفِسارِ  فِي َاُخوُيوا َوَلمْ  مِنْ ُ  َاَقَعصَُّموا َلمْ  َمافِا َوالقََِّّرة  َلَكذانَ  ،القَّْأِواذ

 ،لِْصَفَسايِ  َسَبًبا َاُكوُنوا َلمْ  ُاِّْصُِ وا َلمْ  َوإِ ْ  ،َاْهِدُموا َلمْ  َاْبنُوا َلمْ  إِ ْ  َوَلَكاُنوا ،َواِحًدا اْلَبًَل ُ 

ا ِ  مِاَ  َفَجَصُبوا ،َعُصواَافْ  َلمْ  َوَلكِنَُّهمْ  بِاْب  َأْعَاى َما الدَّ  القَّْخصِذاطُ  َواْنَقَهى ،الصَّبِاب َوَحاَّرَ  ،الطَّ

ِِ  َاْبذذَق  َفَصذذمْ  ،َتًَلفِاذذ ِ  مِذذاْ  ُاذذئَِس  َحذذد   إَِلذذى ،فِاذذ ِ  َأَتذذْوهُ  بَِمذذا َّ لِْصَعذذاِض ِْ ذذ ذذَغَب  َاْكذذَرهُ  الَّ ََّ  الشَّ  إِ

ذذُب  ذذُكوُت  القََّعجة ََّ  اْلُعْظَمذذى َفذذ ُ اْل  َوَمذذا .َوالسة   ،َواِحذذَدة   إِ
َ
ْنَسذذانِ  مِذذاَ  َاِجذذي َ  َأنْ  َوِ ذذي ِ ِْ  ا

  ،َلْفُظذذ ُ  َوَاْجذِرََّ 
َ
ِِ  َغْاذذرِ  فِذذي ُاَكثنذذرَ  َأنْ  َلذذ ُ  َوَاْمِشذذي ذذاَ  َوَأنْ  ،َتْ ِِّذذا  َغْاذذرِ  َعَصذذى اْلبِنَذذا َ  ُاَ سن

 َ  َاُقذذوَل  َوَأنْ  .َأَسذذا ِ 
ْ
ذذي  فِذذي إَِلْاذذ ِ  َوَنْرَغذذُب  اْلِهَداَاذذ َ  اللَ  ُل َوَنْسذذأَ  .ِعْصًمذذا َاْقُقْصذذ ُ  َلذذمْ  الشَّ

«اْلِعَِّْم ِ 
(1)

. 

q 
 



 1)  
ن
ْعَجاِز لصُجْرَجانِي ِِ ُل ا

ِ ََ  (.33-29ص  َي
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 ِةي َِّبرَّالعَّ وِمُلُعُكُتُب 

 !وَّالت َّْسِهْيِل ِدْيِقْعالت َّ نَّْيبَّ

ذُق بَِقِضذاَِّ  ا ً  َتَقَعصَّ  َوالقَّاِسذاِر فِذي َقَواِعذدِ  ِب ْاذرِ قْ القَّ وَ  ِح اْ ِيذلقَّوْ َبْعَد َأْن َ َكْرَنا ُأُموًضا ُمِهمَّ

ُروِضَّن َأْن َنُْكَر َشاًئا َعِا الُكُقِب الذُمَِّنََّفِ  فِي ُعُصوِ  الَعَربِاَّذ ِ  ،الَعَربِاَّ ِ  ِِ  ،مَِا الضَّ َوَمنَذاِ 

ِ  مِْا َحاُث القَّعِقاُد َوالُغُموُض  مَّ
ُِ  ،اوَِِ ذُق بَِهذا مِذْا أُمذوِض  ،َوالقَّْوِياُح َوالقَّْسِها َوَمذا َاَقَعصَّ

 َِ  .َوَمَساِِ

ُُ َفالذذذْ ذذُعوَبً  َوَتْعِقْاذذًدا  ُمَقَطصن َُ ماَا َاذذَرى  ذذِ  لْصُمَقَقذذدن ذذِ  َوالنَّ واَّ َغِواَّ ََ َعَصذذى الُكُقذذِب الصة

ِا َأوِ  ،َمَ اَل َ  ََّ لْصُمَقَمكن ََ َاُِّْصُح إِ ِ  فِاَهاذالْ  :بَِ ْاُث  ا القَّْعِقْاُد َاْخَقصُِ  مِْا  ،ُمَقَخِّن َْ َو 

ٍِ إَِلى آَخرَ  َهذا  ِ نُْهم آَثَر القَّعِقْاَد فِي َأْكَثِر َمَباِحثِ َفمِ  ،كَِقا َهذا َوْمذنُهم فِذي ُكصن  ،َومنُْهم فِذي َأَقصن

َِ َوالقَّْوِيْاَح َمْهَما َأْمَكنَُ   لَِج  ًًل َوآَثَر القَّْسِهْا َْ ْد أ  .َومِنُْهم َلم ُاَعقن

َِ الُعَصَمذذاِ  فِذذي القَّقنِذذ اِا َوَيذذْبِط الَقاِعذذَدِة َوَشذذْرِحَها َفذذًَل َاْخَفذذى َعَصذذى َأَحذذِد أنَّ منَذذاِ 

 ،َومِنُْهْم َمْا َماَل إَلى اِْاَضاِح َوالقَّاِسارِ  ،َفِمنُْهم َمْا َماَل إَِلى القَّْعِقاِد َوالقَّعِمَا ِ  ،ُمْخَقصَِف   

مَّ   ُفُ ول  ُكُقًبا َوُمَِّنََّفاِت 
القَّاسذاُر ُمْسذَقْهَدَفْاِا َوَكذاَن القَّعِقاذُد وَ  ،َوبِكًَِل النَّْوَعْاِا َكَقَب َأِِ

ِحًقا ،َوَأْتوُ َما َقًِّْدا ََ ِه النَّاِحَاذِ  َكَمذا  ،َكَما َسنَُباننُُ   ِْ َفالنةَ اُة اْنَقَسُموا إَِلى َأْقَسذاِ  مِذْا  ذ

 َقاًًِِل:
ة
َ بِي َّْ  وَ  ُ وَ  ، ُ مُ ًَل كَ  مُ فهَ اُ  ََ  د  حِ اوَ  ،   ثَ ًَل ثَ  همْ انِ مَ زَ  فِي النَّْ واةونَ : اُل ُاقَ  انَ كَ » َ َكَر ال

اينة مَّ   َأُبو و ُ وَ  ، ِ ًلمِ كَ  بعُ   مُ ُاْفهَ  د  احِ وَ وَ  ،الرة
 
ُُ  مُ ُاْفَهذ د  واحِ وَ  ،َعصِي  و ذوَ  ، ِ كًلمِذ جماذ

  َسِعادِ  َأُبو
ة
اَرافِي «السن

(1)
. 



 1)  
ن
َّْ بِي فِدَّة فِي:  (.27/83 َتاضاُخ اِسًلِ  لص : (21/248  (الَوافِي بالَوَفااِت  َوقاَل الَِّّ

ُُ َكًَلمِ  بًَِل أسقَاِ  َوُ َو الّسارايفة»  .َوُ َو الذُمَراُي مَِا الَكًَل ِ  ،(بًَِل ُأْسَقا ِ  بِِزَااَيِة: « َوَواِحد  ُافهُم َجِما
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ُِ إَِلى القَّْعِقاِد فِي َكًَلمِِ  إَِلى َحد  َضوَ  ة َاِما
ُي أنَُّ  َوَكاَن أُبو ُعْثَماَن الذَماِزنِي ى َعنُ  الذُمَبرن

 صَ عَ  أَ رَ قَ » :اَل قَ 
َّ
ٍَ قَ كِ  ِ  ُج ضَ  ي ذأَ : يلِذ اَل َقذ هُ رَ آِخ  غَ صَ بَ  امَّ صَ فَ  ، ِ اصَ وِ رَ  ةِ دَّ مُ  يفِ   ِ اْ بوَ اْ ِس  ا  ،َت ْنذأَ  امَّ

«افً رْ َح   ُ نْ مِ  ُت مْ هِ فَ  امَ فَ  انَ أَ  امَّ أَ وَ  ،اارً َخ  اللُ  اكَ زَ جَ فَ 
(1)

. 

خْ  ا الشَّ َْ ْ اِ َفإَِ ا َلْم َاُكْا   ْن َِ الذ ََ ُمبالًِغذا فِذي الَكذًَل ِ  ،ُ  َبصِاَد الَفْهِم َخامِذ َفذإِنَّ  ،َو

 ِِ ْا َِ ْرِح َوالقَّأ ِدْاِد إَِلى القَّعِقْاِد يف الشَّ ن الشَّ
ِِ الذَمازنِي  .َكًلَمُ  َاُدلة َعَصى َمْا

ُُ إَِلذذى ُأُمذذوِض َمْصُموَسذذِ  َنْسقَ  ا القَّعِقاذذُد فِذذي ُكُقذذبِِهم َاْرِجذذ َْ ْشذذِعُرَ ا َوَنْصَمُسذذَها ِخذذًَلَل َو ذذ

َثاِضِ م
ِ
ُِ ل ِه الننَقاِط: ،الَبْ ِث َوالقََّقبة ِْ  َوُاْمكُِا اْخقَِِّاُضَ ا فِي  

َلاا   ٍِ بَِمَثاَبذذِ  الَجنَذذاَحْاِا  األ و  ْاَضذذاَح فِذذي الكَِقذذا ِِ َكذذاَن َبْعُضذذُهْم َاذذَرى أنَّ القَّعِقْاذذَد َوا

َفُوُيذوُح َبْعذِ  َأجذَزاِ   ،َأَحِدِ َما إَِلى الخِر َحقَّى َاُكوَن َكامًًِل  َفًَل ُبدَّ مِْا َيمن  ،لصطَّاِِرِ 

مًللِ  ِِ ِِ َعَدِ  ا ِز   وَْج ََ  ٍِ َِّ ا قَِمذاُ  النَّذاِ  بِذِ   ،الكَِقا ذًدا َقذ ذُ  ُمَعقَّ ٍُ ُكصة َفإَِ ا َكاَن الكِقا

ٍَ َلو َكاَن وَ  ،َوَفّروا من ُ  ا القَّعِقاُد َفِِلنَّ الكِقا ُ  َلَرِغَب النَّذاُ  َعنذُ  ونَّذُ  لذاَس أمَّ اِيً ا ُكصة

ِر فِْا ِ  فِاِ  َما َاْدُعو إَلى القََّفكة
(2)

. 

:   َوَضَأْاُت  :َجْعَفرِ  َأُبو َقاَل » َوفِي  لَِج َقاَل الَبْغَداِيَّة
َّ
 رِ اْ غَ  إَِلى ُب  َ ْْ اَ  ُسَصْاَمانَ  باَ  َعصي

َسذانَ اْ كَ  اْباُ  َقاَل  َما
(3)

 ،اَهذقِ غَ ًَل بَ وَ  اَهذبِ طَ ُخ وَ  ٍِ اْلَعذرَ  ُلَغذ ِ  ىَصذعَ   ُ كَِقاَبذ اَبَوْا ِ ِسذ َِ ِمذعَ  :َقذاَل  



 1)  
ن
َواِة لصِقْفطِي بِا َخَصَكاَن  ،(1/283 إِْنباُه الرة

ِ
َوَفَواُت الَوَفَااِت  ،(1/286 َوَفَااُت اوَعَااِن َ

 
ن
َفِدَّن  ،(4/51 لصكقبِي  (.10/134 َوالَوافِي بالَوَفااِت لصَِّّ

 2)  
 
ا َأمر  نِْسبِي َْ  .و 

ا الَكًَلِ :  (3  َْ   َِ ٍِ ِساَبَوْاِ  َفَوَجْدَناُه »َكًلُ  ابِا َكاَساَن ُ َو َما َنَقَصُ  َقْب َقاَل اْبُا َكْاَساَن: َنَظرَنا فِي كَِقا

َّ َاْسَق قن ُ  ِْ ُِ الَّ َ   ؛َووَجْدَنا َأْلَفاَظُ  تْ َقاُج إَِلى ِعباَضِة وإاَضاِح  ،فِي اْلَمْوْي ٍ  ُألن َنَُّ  كقا
ِ
فِي َزَماِن  و

ه اْوَْلَفاظِ  ِْ  َ َِ اِ بِِهم ،َكاَن َأ ُصُ  اأَلُفوَن مِْث َْ  .«َفاْخَقََِّر َعَصى َم
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 وَعصذى ،ِ  ْضذفَ  رَ َظذَونَ  طَ بَ نْ قَ اْس  اِ مَ ذلِ  لَاُكونَ  ،اهً بِ قَ ْش مُ  فِا ِ  َِ عَ َوَج  ،اًح وْ رُ ْش مَ  انً َبان  فِا ِ  َِ عَ َفجَ 

ا َْ  .بِاْلُقْرآنِ  -- اللُ  مُ هُ بَ ارَ َخ  َ 

اَوَ ذ ِر:َجْعفَ  َأُبو َقاَل  َْ َّ ِْ ذ  َعصِذ َقاَلذ ُ  الَّ
ة
َنَّ  ؛ا  َسذَح  ُسذَصْاَمانَ  اُ ْبذ ي

ِ
ا و َْ  ضُ دْ َقذ ُِ رُ ْشذاَ  بَِهذ

 انً َبان   ُكصة  َكانَ  َوَلو ،َف ِ رِ عْ مَ ذالْ  اطِ بَ نْ قِ اْس وَ  ةِ رَ كْ بالفِ  مُ صْ اْلعِ  نَاُل اُ  َكانَ  إِ ْ  ، ُ َمنِْزَلقُ  ُِ فُض وتَ  اْلَعالم

ُُ   ِ ِمذصْ عِ  فِي ىوَ قَ ْس ََ  ُِ  ُِ َفاْبُطذ  ُ عَ مِ َسذ اْ َمذ َجِماذ  َ  مِنْذ ُ  َاْسذَقْخِرُج  َوَلكِذاْ  ،القََّفاُيذ
ْ
ذي  الشَّ

لَِج  رِ بة دَ القَّ بِ  َْ َنَّ ُ  ؛ِة مَ اَ  ََ  َول
ِ
«امً هْ فَ وَ  امً صْ عِ  هِ رِ بة دَ تَ  فِي ْزَيايُ اَ  و

(1)
. 

َدةِ  الَث نَِية   ِِ الذُمَعقَّ ا بالذَمَساِِ  َ ٍِ َخا لَكصَِماِت الُ وِشاَِّ  َوا ،َقْد َاُكوُن َمْوُيوُع الكَِقا

ذذُب اسذذقِْغًلًقا َوَتْعِقاذذًدا ،َوَبَاانَِهذذا ذذا َاَقَطصَّ مِاَّذذِ   ،َوَغْاِرَ ذذا مِمَّ ََ َكَمذذا اعَقذذَرَض بعُضذذُهم َعَصذذى 

ْبذِا َمالِذِج َواْسذَقْهَزَأ بَِهذا
ِ
َُ أنَّ الذنَّْظَم َحذاِو لَِكثِاذِر مِذَا الذذُمْفَرَياِت الَغِرْاَبذِ   ،اوَْفَعاِل َ َمذ

اِحبِ ِ  ،لُ وِشاَّ ِ َوا ََ ََ َمْطَعَا َعَصى  ْعَب   مِنَْها  َو ََ ِه أباات   ِْ  :(و 

 [ِمَن الَبِسي طِ ]

َل  ْ  فِا  الا (َوالَضَ  ِمن  )َفع  ََ اااا ال ا َض ِرِع َواف     

 

اارِ فِاا  ال اا  ِعااَل ال َرس   َ ب نِ ِّ ِماان  َفِعاا َ ااااَ    َمو 

ْ  ّلَ ََّااااَ َ  بِااا  َأ م  َأ اااا  َضااا َ  م  م   هِ م 

 

ََ َمااااََّ َوََّااااَ  َمَ ااااه  َمَ ااااَ     َوَ اااا

 َوَخاااَص ََّاااَص َوَجاااَص لاااَد َباااَ  َوَو    

 

َْ َوَشاااااَ    َ اااااا    َشاااااَ َ     َ  َباااااَر َلااااا

 َوََّااااااَر َوَمااااااَر َمااااااَ  َ ااااااَ  َلااااااه   

 

ََ َوَشاااَ  ََّاااَن َمااال  َ لِاااَ     َوَباااَ  ََّااا

ََ َوَِّار    ِسص  َمل  َوِأار  َه ِن فِيِه ِمِن اَّ   َوج 

 

ِع     َ   ََ َأن  َ  َ ئِس  لِه  َ بِ    َبئِس   َوِ َ   او 

َهي ِن ِمان  َفِعاَل   ِسص  ِذي الاَوج   َوِمث ل  َ   

 

ااَ  َ ِ اا   َ بِاا  ااَ َه   أ َّ  ب َ اا  اش   ق  َتِ اا ا ال  

ِِ الذذَمنْطِِق َوالَفْصَسذَفِ  َوَشذ الَث لَِثة    ذِ  بَِسذَبِب َتذَدخة َغِواَّ فِذي  ،َواِِبِِهَماتْعِقاذُد الُكُقذِب الصة



ٍِ لصَبْغَداِيَّن  (1  ٍِ لَِساِن الَعَر ٍِ َوُلبة ُلَبا  (.1/372 خَزانُ  اوََي
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ِه  ،َوُمنَاَقَشذذِ  الَضاِ  فِْاَهذذا ،َتقِراذذِر َمَسذذاِِصَِها َوَتعصِاًَلتَِهذذا ِْ  َمذذاَل إَِلذذى  ذذ
َّ
ذذانِي مَّ َكَمذذا َنِجذذُد الرة

ِرْاَقِ  َواْضَتَضذاَ ا  َقذاًًِِل: ،الطَّ
ة
َ بِي َّْ َِ الذ لَِج َنَقذ َْ  همْ انِ َمذزَ  فِذي النَّْ واةذونَ : اُل ُاَقذ انَ َكذ» َولِذ

اينة وَ  ُ وَ  ، ُ مُ ًَل كَ  مُ فهَ اُ  ََ  د  حِ اوَ  :   ثَ ًَل ثَ  مَّ «..الرة
(1)

. 

   ُ مَ ًَل كَ  ُج رِ خْ اُ  انَ كَ وَ  ، ِ اَّ بِ رَ العَ  ا ِ مَ َس وَ  ونِ نُ فُ  ةِ دَّ عِ  فِي أًساضَ  َكانَ » َوَقاَل أاًضا:
 وِ  ْ النَّ  يفِ

 صِ عَ  وأبُ  ا ِ فِ  اَل قَ  ىقَّ َح  ،ِق طِ نْ مَ ذالبِ 
 
 ِس اضِ الفَ  ي

ة
ذالرة   ُ وُلذقُ اَ  اَمذ وُ ْ ذنَّ ال انَ َكذ نْ إِ  : ي  مَّ

 انِ
ة
 َس اْ َصذفَ  ،ي

ْ َش   ُ نْ مِ  انَ عَ مَ 
ْ َش   ُ نْ مِ   ُ عَ مَ  َس اْ صَ فَ  ، ُ ولُ قُ نَ  امَ  النَّْ وُ َكاَن  نْ إِ وَ  ،   ي

«(   ي
(2)

. 

ذُهولَ  اِج َفإِنَُّ  اْمَقَزَج الذَمنْطَِق بذالنَّْ ِو َولكِنَّذُ  َغَصذَب َعَصذى ُأسذُصوبِِ  السة رَّ ا ابُا السَّ َْ ُ  َوَك

: ،َوالوُيوُح  ٍُ َقذكِ  اَ ذرُ بَ كْ أَ وَ  اهَ نُ َسذْح أَ وَ  ،   نَ َسذَح  ات  فَ نَّ َِّ مُ   ُ لَ وَ » َوَقاَل عنُ  ابُا اونباِضَّن  ا

  َُ مَ َج   ُ نَّ إِ فَ  ،(لِ وْ َُ اوُ  
 َسذمَ  َْ َخذأَ وَ  . ِ اَّذبِ رَ العَ  مِ صْ عِ  َل وْ َُ أُ   ِ اْ فِ

 اَ َسذْح أَ  اَهذبَ تَّ ضَ وَ   ِ اْ وَ بَ اْ ِسذ َِ اِِ

«ِب اْ تِ رْ تَ 
(3)

. 

ا حاذُث َقذاَل َوأَ  َْ اِج بالذذَمنْطِِق فِذي كَِقابِذِ   ذ ذرَّ ة إَِلذى ا قَِمذاِ  اْبذِا السَّ
فِذي  َشاَض الِقْفطِذي

:   ِ وْ ُصذالعُ  اَ مِذ  ِ ْى َشذبِ     َسذنْ أُ  -اللُ   ُ َمذحِ ضَ - َّن دِ ْبذلصعَ  اْ ُكذاَ  مْ َلذوَ » َتْرَجَمِ  الَعْبذِدَّن النَّْ ذِوَّن

ٍَ َعذ امَّ ذَلذ  ُ نَّذأَ  َج لِذ َ  ُِ اْ لِ يَ وَ  ، ِ مَ اْ دِ القَ  ٍَ َقذكِ  ا ذاوُ   ا   (لِ وْ َُ
ِ
ذ بذاِ َ  هُ دَ َسذفْ أَ  : اَل َقذ ،اِج رَّ السَّ

 ،ُب ْاذذتِ رْ القَّ وَ  ،مُ اْ ِسذذقْ القَّ  اَمذذنَّ إِ وَ  ،اَهذذاْ فِ  اِت مَ اْ ِسذذقْ تَ  ََ   ُ َسذذدَ نْ الهَ وَ  ،( ِ اَّ ِسذذدَ نْ الهَ  اِت مَ اْ ِسذذقْ القَّ بِ 

ََّ الخَ وَ  ،اعِ وَ نْ اوَ وَ  ،ا ِ نَ ْج اوَ  اُ  رِ عْ تَ وَ   اْ مِذ ،َج لِ  َ  الِ ثَ مْ أَ  ىلَ إِ  .. ضِ رَ العَ وَ  ،ِِ ِّْ الفَ وَ  ، ِ ا



 1)  
ن
َّْ بِي فِدَّة فِي:  (.27/83 َتاضاُخ اِسًلِ  لص : (21/248  (َفااِت الَوافِي بالوَ  َوقاَل الَِّّ

ُُ َكًَلمِ  بًَِل أسقَاِ  َوُ َو الّسارايفة»  .«َوَواِحد  ُافهُم َجِما

 2)  
ن
َّْ بِي   مْكوض  فِي: ُمعَجم اويباِ   ،(27/83 َتاضاُخ اِسًلِ  لص

 ،(4/1826 َوَكًلُ  أبي عصي

 (.21/248 والَوافِي بالَوَفااِت 

 (.186ص  ُنزَ ُ  اولِبَّا ِ  (3 
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 صِ عَ  اِ َس ال َ  يبِ أَ  َس صِ جْ مَ  رُ ُض  ْ اَ  انَ كَ   ُ نَّ أَ  ِب جَ العَ  اَ مِ وَ ..ِق طِ نْ مَ ذال ِِ  ْ أَ  اظِ فَ لْ أَ 
ن
 ىَس اْ عِ  اِ بْ  ي

 مَّ الرة 
 انِ
ن
 ايَ فَ قَ اْس  امَ وَ  ، ِ اَّ مِ ًَل الكَ وَ   ِ اَّ وِ  ْ النَّ   ِ تِ اضَ بَ عِ  يفِ   ُ لَ  ًًل مِ عْ قَ ْس مُ  ِق طِ نْ مَ ذالبِ  امً ذالِ عَ  انَ كَ وَ  ،ي

ن قِ طِ نْ مَ ذال مِ اْ ِس قْ القَّ  اَ اْ بَ   ِ بِ  ُق رن فَ اُ  امَ   ُ نْ مِ 
ن ِس دَ نْ الهَ وَ  ي

«ي
(1)

. 

 فِذي َشذْرِحِ  عَصذى الَكافَِاذ ِ 
ة
ا الَجانِِب أاًضا ُ َو الذُمًلَّ الَجذامِي َْ اَا اعَقنَى هب ِْ  ،َومَِا الَّ

ِِ َوالقَّْوِجْاذ ِ حاُث َتَراُه ُاْكثُِر مِذَا الذذ ذاَض  ،َمَباِحِث الَفْصَسذِفاَِّ  َوالذذَمنْطِِقاَِّ  فِذي القَّخذِرْا ََ َو

َغ ِ  َُ الصة ََ َاْفَهُمُ  َمْا َلاَس َلُ  باع  فِي الَعقصِاَّاِت َم ًدا َو ٍُ ُمَعقَّ ا القَّعِقاِد فِْاذِ   ،الكَِقا َْ   َُ َوَم

 َغْاِر كَِقابِ ِ َفَواُِِد َغِزْاَرة  َوَيَقاُِِق َعزَّ َأْن تُ 
ْ
 .وَجَد فِي

ْسذذقَِعاَضةِ 
ِ
ا بالننْسذذَبِ  لِِعْصذذِم الذذذَمَعانِي َوالَبَاذذاِن َواَ َْ ٍِ  ،َوَكذذ َفإِنَّذذَج َلذذْو َنَظذذْرَت إَِلذذى كَِقذذا

ِل لصقَّْفَقاَزانِي َوَحَواِشْا ِ  سقَِعاَضاِت  ،الذُمَطوَّ
ِ
َفِ  فِي اَ اَر َلَرأاَت َتأثِ  ،َأو: َباقِي الُكُقِب الذُم لَّ

ن َعَصْاَها باِضًزا َجصِا ا
القَّفكِاِر الذَمنْطِِقي

(2)
. 

َُ  الَرابَِعة   ََ َانَْقطِ ُُ إَلْاِهم مَِا الذَماِل َحقَّى  ِِ َما ُاْدَف إِْ  َلذْم  ،أحَااًنا َاُكوُن القَّعِقاُد وَْج

 ًَ  َوَكاَن الِعْصذُم َلذْم َاذَدْع َلُهذم َمَجذا
 
ذِب َاُكْا َلُهم َمَِّْدض  َمِعاِشي ََ ِسذاََّما َأنَُّهذم  ، لصقََّكسة َو

ْانِاَّذ ِ  َغِ  أنََّها َوِسْاَص   إَِلى الُعُصذوِ  الدن ذاَل ِ  ،َنَظُروا إَِلى الصة ََ ْاِا باوَ َفصِذْلَِج  ،َولذاَس مِذَا الذدن

ِْ اوُْجَرِة َعَصي َتعصِْاِمَها َ اَن َعَصْاِهْم َأْمُر َأْخ
(3)

ا َكَما َحَكذاُه الَجذاِح ُ  ، َْ  ُت ْصذقُ » َقذاًًِل: و 

 َ
ِ
 ،اَهذصَّ كُ   ً َمذوْ هُ فْ مَ  َج َبذقُ كُ  ُِ عَ جْ تَ  ََ  مَ صِ فَ  ،وِ  ْ النَّ بِ  ا ِ النَّ  مُ صَ عْ أَ  َت نْ أَ : شِ فَ ْخ اوَ  اِ َس ال َ  يبِ و

 َ  ْعذبَ  رُ خن  َ ُتذوَ   ِ اْ وِ العَ  َ  عْ بَ   ُ قدن تُ  َج الُ بَ  امَ وَ  ،ا َ رَ ثَ كْ أَ  مُ هَ فْ نَ  ََ وَ  اهَ َض عْ بَ  مُ هَ فْ نَ  انَ الُ بَ  امَ وَ 



َواِة  (1   (.2/388 إِْنَباُه الرة

ِه الُعُصو ِ  (2  ِْ مقَِزاُج َلُ  َفَواُِِد َوأْيَراض  َعَصى  
ِ
ا اَ َْ ِض َل ُ  ،   .َولكِْا لاَس الذَمَكاُن َاْسَمُح َلنَا بالقََّعرة

ََ نَ  (3  ِ  َمشُهوض   ْرِعاَِّ  ِخًل ِْ اوُْجَرِة َعَصى َتْدِضاِس الُعُصوِ  الشَّ ُق َل ُ فِي ُحْكِم َأْخ ُْ َتْفِِّاُصُ   ،َقَطرَّ ُا َخ

 .مِْا ُكُقِب ُمَِّْطَصِح الَ ِدْاِث 
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ِْ  يبِ قُ كُ  ُْ َي أَ  مْ لَ  ِ  ُج ضَ  انَ أَ : اَل قَ ! َ ِ وْ هُ فْ مَ ذال   هِ  
ِ
  ِ  ْت َس اْ لَ وَ  ،لل

َ
 اهَ قُ عْ َيذوَ  وْ َلذوَ  ،ااِ الدن  ِب قُ كُ  اْ مِ  ي

 َْ  لَ إِ  مْ هُ اتُ اَج َح  ْت صَّ قَ  ، ِ اْ لَ إِ  ينِ وْ عُ دْ تَ  َِّْ الَّ  َُ ْي الوَ  ا 
َّ
« َ الَ نَ مَ ذال يقِ ااَ غَ  ْت انَ كَ  امَ نَّ إِ وَ  ،اهَ اْ فِ  ي

(1)
. 

َْ  اهَ َضذعْ بَ  ُُ َيذأَ  انَ أَ فَ » َوَقاَل الَجاِحُ  َبْعَد الِ َكاَاِ  َعْا َنْفِسِ :  ، َ وْ هُ فْ مَ ذالذ َُ ْيذالوَ  ا ذ

َْ  يفِذ ُت بْ َسذكَ  دْ َقذ مذاإنَّ وَ  ،واُمذهَ فْ اَ  مْ لَ  امَ  مِ هْ فَ  ا ِ مَ القِ  ىلَ إِ  وامُ هِ فَ  امَ  ةُ وَ ًَل َح  مْ  ُ وَ عُ دْ قَ لِ   ا ذ

«ُت بْ  َ  َ  ِب سة كَ قَّ ال ىلَ إِ  ُت نْ كُ  إ ْ  ،رِ اْ بِ دْ القَّ 
(2)

. 

 َعِا اوَْخَفِش ِحَكاَاً  َتُدلة َعَصى َمضُموِن ِحَكاَاِ  الَجذاِحِ  فِذي َمْاصِذِ  
ة
َوَحَكى الِقْفطِي

 ابِ رَ عْ أَ  َ  قَ وَ » َفَقاَل: ،إَِلى القَّعِقْادِ 
 
 ،وِ ْ ذالنَّ  يفِذ مُهذمَ ًَل كَ  َُ مِ َس فَ  ،شِ فَ ْخ اوَ  سِ صِ جْ مَ  ىصَ عَ  ي

: اَل َقذ ٍَِ رَ الَعذ اَخذأَ  اَاذ ُُ مَ ْسذتَ  امَ : ُش فَ ْخ اوَ   ُ لَ  اَل قَ فَ  ،َ  وَ ْس وَ وَ  َق رَ رْ أَ وَ  ،َب جِ عَ وَ  اضَ  َ فَ 

«انَ مِ ًَل كَ  يفِ  َس اْ لَ  امَ بِ  انَ مِ ًَل كَ  يفِ  انَ مِ ًَل كَ بِ  ونَ مُ صَّ كَ قَ تَ  مْ اكُ ضَ أَ 
(3)

. 

ُم الِعْصَم َواجَعُصُ  ُمَعظَّ  الَخ ِمَسة   ذا إَِ ا  ،ًما باَا النَّذا ِ َضأى َبْعُضُهم أنَّ القَّعِقاَد ُاَعظن أمَّ

ِِ النَّذا ِ  حقَِقذاِض مِذْا قَِبذ
ِ
ُ  َفإِنَُّ  َادُعو إَِلى النََّظِر إلاِ  بَِعاِا اَ ْصَقُ  ُكصَّ َِ  ،َسهَّ ا َكَمذا َحَِّذ َْ  ذ

 وابنِِ  حاُث َكاَن 
ن
اَرافِي  لصسن

ة
 ،َلذُ   لِذَج َوابنُُ  َلذْم َاذُرْق  ،ةِ اضَ بَ العِ  ِح وْ ُي وُ بِ  وًفارُ عْ مَ  الّساَرافِي

َِ إَِلى ِ ْكِر   ََ َي ااُقوت  َتَِّانِْاَفُ  َحَقى َو ْقنَاعِ َكَما َعدَّ ِِ ٍُ قَ كِ » َفَقاَل َعنُْ : (ا ِِ  ا  يفِذ اعِ نَ قْ ا

 ِِ ابِ زَ مَ ذالذذ يف وَ ْ ذذالنَّ  يبِذذأَ  َُ َيذذوَ : وُل ُقذذاَ  انَ َكذذوَ  .ُ  ُسذذوْ اُ   ُ نُذذابْ   ُ َمذذمَّ قَ فَ  ،مَّ قِ ُاذذ مْ َلذذ ،وِ ْ ذذالنَّ 

ِِ »ذبِ  «رِ سن فَ مُ  ىلَ إِ  اَج قَ  ْ اَ  ََ  ىقَّ َح   ُ صَ هَّ َس   ُ نَّ أَ  :دُ اْ رِ اُ  «اعِ نَ قْ ا
(4)

. 



 (.1/62 الَ َاَواُن لصَجاِحِ   (1 

 (.1/63 الَ َاَواُن لصَجاِحِ   (2 

 3)  
ن
َواِة لصِقْفطِي ْمَقاُع َوالذُم اَنَسُ  وبِي َحاَّانَ  ،(2/42 إِْنباُه الرة ِِ  (.253ص  وا

 (.2/878  ُمعَجُم اوُيبا ِ  (4 
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َِ فِْاِ  غاُر َأْ صِ ِ  الَس ِ ََّة   ََ َاْدُخ َِ لِ  ،َبْعُضُهْم َماَل إَِلى القَّعِقاِد َحقَّى   صِذعَ َكَمذا َحَِّذ
ن
 ي

 عِ بْ الرن  ِج رَ الفَ  اِ بْ  ىَس اْ عِ  اِ بْ 
ن
ي

(1)
َي َااُقوت  ُكقُ  ، ٍُ َقذكِ  وَ » َبُ  َفَقذاَل:َوَقْد َعدَّ  ( ِ اْ وَ بَ اْ ِسذ ِح رْ َشذ ا

 َْ َخذأَ وَ  ابً ِضذغْ مُ  ا َ َقذفَ  ، ِ لَ أَ ْسذمَ  يف  ُ َعذازَ نَ  رِ اجِ القَّذ انَ وَ ْي ضِ  ينِ بَ  دَ َح أَ  نَّ أَ  اكَ  َ وَ  ، ُ صَ سَّ غَ   ُ نَّ أَ  ََّ إِ 

 انَ َطذاْ ال ِ   ِ بِذ َاْصطِذمُ  َِ َعذَج وَ  ، ُ صَ َسذغَ وَ  ا َ مَ ذال  ِ اْ صَ عَ  بَّ ََ وَ   ِ انَ جَّ إِ  يفِ   ُ صَ عَ َج وَ   ِ اْ وَ بَ اْ ِس  َح رْ َش 

«اةً  َ نُ  اَ اْ الِ قَّ البَ  يَ ََ وْ أَ  ُِ عَ ْج أَ  ََ : وُل قُ اَ وَ 
(2)

. 

ِن  فِي َاْبُسطَ  ََ  َأنْ  َاَرى َماْ  مِنُْهمالَس بَِعة     ِ  ُك
ْ
ََ  َشي ُكرَ  َو ْْ ذ ُ  الِعْصذمِ  َقَضذاَاا َا ََ  ،ُكصَّ  َو

 َِ ةِ  اوَمرَ  ُاَسهن رِ  َقىَابْ  َحقَّى ،بالَمرَّ ُِ  لصُمَقأخن  َعذاِ   لِذَج  ُ كِرَ  َكَما ،َواْسقِْخَراِج  َتْ ِقاِق  َفْض

 ِِ ٍِ َمذذا َلذذْو ِشذذْئنَا َأْن َنْشذذَرَحُ  َحقَّذذى َاْسذذَقِوََّ فِْاذذِ  الَقذذِوَّة » َقذذاَل: َأنَّذذ ُ  الَخصاذذ مِذذَا اوَْبذذَوا

ِعْاُ   «ااَّ   َبْعَدنَ َلَفَعْصنَا َوَلكِْا َاِجُب َأْن َاُكْوَن لِْصَعالِِم َمزِ  ،َوالضَّ
(3)

. 

ا َشبِْاُ  َما َقاَلُ   َْ  َعصِ َوَ 
ة
ٍِ ِسذْاَبَوْاِ  َحاذُث َقذاَل: ُسَصْاَمانَ  اُ بْ  ي  ِسذاَبَوْا ِ  َِ ِمذعَ » َعْا كَِقذا

 ،اهً بِ قَ ْش مُ  فِا ِ  َِ عَ َوَج  ،اًح وْ رُ ْش مَ  انً َبان  فِا ِ  َِ عَ َفجَ  ،اهَ قِ غَ ًَل بَ وَ  اهَ بِ طَ ُخ وَ  ٍِ اْلَعرَ  ُلَغ ِ  ىصَ عَ   ُ كَِقابَ 

ا وَعصى ،ِ  ْض فَ  رَ ظَ َونَ  طَ بَ نْ قَ اْس  اِ مَ ذلِ  لَاُكونَ  َْ «بِاْلُقْرآنِ  --اللُ  مُ هُ بَ ارَ َخ  َ 
(4)

. 

ِن  ،َفصِْلَِج َبِقَاْت فِي آَثاِض َبْعِضِهْم َشي   مَِا القَّعِقْاِد َوَعَدِ  الوُيوِح  َوَلم ُاَباننُوا فِي ُك

 ِ 
ْ
ِِ فِْاَهاَوَتَرُكوا ُأموًضا ُيوَن القَّْفِِّ  ،َشي  .ْا



اقِِهم (1  َّْ ِ  النَّْ واناَا َوُح   ،َأَحُد اوَِِمَّ
ن
اَرافِي َْ َعْا َأبِي َسِعْاِد السن َْ َعْا  ،َأَخ َوَ اَجَر إَِلى ِشْاَراَز َفَأَخ

َزَمُ  ِعْشِراَا َسنَ ً  ََ  َو
ن
 الَفاِضِسي

 
ْ   َتْ َقا ،َأبِي َعصِي

 َشي
َ
: َما َبِقي

 
َوَلْو ِسْرَت مَِا  ،ُج إَِلْا ِ َفَقاَل َلُ  َأبُو َعصِي

َِ مِنَْج بِالنَّْ وِ  ٍِ َلْم َتِجْد َأْعَر ْرِق إَِلى الَغْر  (.4/1828 ُمعَجُم اوُيباِ   .الشَّ

 (.4/1829 ُمعَجُم اوُيباِ   (2 

ِِ  عصى اعاَش  اباِ  شرُح  (3   .العصماَّ ِ  الُكقِب  ياض ط: ،(1/39  المفَِّّ

ٍِ َوُلبة  (4  ٍِ لصَبْغَداِيَّن خَزانُ  اوََي ٍِ لَِساِن الَعَر  (.1/372 ُلَبا
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اِحبِِ  الِعْصِماَِّ  َوَفْهِمذِ  الَخذاِضِق  الَث ِمنَة   ََ ِة  ُُ َسَبُب القَّعِقاِد إَلى ُقوَّ َفِمذَا  ،أحااًنا َاْرِج

يُ  اَقذِ  القَّعِقاذُد ُ ذَو الذذُمَبرن
قِ ِِ الدَّ اَا َاْغصُِب َعَصى َكًَلمِِهم فِي الذَمَساِِ ِْ َولكِذْا بَِرأانَذا أنَّ  ،الَّ

ِة َ َكاِِ ِ القَّع ُ  إَلى ِحدَّ ا ،ِقاَد منُ  َضاِج  ىَلذإِ  رَ َظذنَ  َكَما ُ كَِر عْا َ َكاِِِ  الَعِجْاِب أنَّ َثْعَصًبذا َلذذمَّ

 ،ضِ وْ هُ النة بِ  اطِ اَّ الخَ  اَ ابْ وَ  اَج جَّ الزَّ  رىن السَّ  اَ بْ  مَ اْ ا ِ رَ بْ إِ  رَ مَ أَ  ،المربّيِ  ا ِ بَّ العَ  يبِ أَ  َل وْ َح  اْ مَ 

َْ   َ قَ صَ َح  اضَّ فُ : امَ هُ لَ  اَل قَ وَ   وااضُ ََ  امَّ صَ فَ  ، ِ ابِ  َ َْ أَ  اْ مِ  رَ َض َح  اْ مَ  امَ هُ عَ مَ  َ  هَ نَ فَ  ،ِِ ُج الرَّ  ا 

: يُ رن بَ مُ ذال  ُ لَ  َل قاَ فَ  َ ِ َش اتَ فَ مُ ذال يفِ  -اللُ  كَ زَّ عَ أَ  -نُ  َ أْ تَ أَ : َّن رِ السَّ  اُ بْ  مُ اْ ا ِ رَ بْ إِ   ُ لَ  اَل قَ   ِ اْ دَ اَ  اَ اْ بَ 

ٍِ وَ جَ بِ  اهَ نْ عَ   ُ ابَ َج أَ فَ   ِ لَ أَ ْس مَ  اْ عَ   ُ لَ أَ َس فَ  ،َت بْ بَ ْح أَ  امَّ عَ  ِْ َس   هِ وْ ُج وُ  يفِ  اُج جَّ الزَّ  رَ ظَ نَ فَ  ، ُ عَ نَ قْ أَ  ا

ذأَ  ٍِ وَ لصَجذذ ا ِ بَّذذالعَ  يبِذأَ  دِ ْاذذوِ جْ تَ  اْ مِذذ اًبذذجن عَ قَ مُ   ِ ابِ  َ َْ ذذصَ فَ  ،ا  وُبذذأَ   ُ َلذذ اَل َقذذ َج لِذذ َ  ىَضذقَ انْ  امَّ

ٍِ وَ الجَ بِ  َت عْ نِ قَ أَ : ا ِ بَّ العَ    .َا

َْ  انَ ابِ وَ َج  يفِ  ِ  اِِ قَ  اَل قَ  نْ إِ فَ : اَل قَ  ،مْ عَ نَ : َل اقَ فَ   وُبذأَ  َِ َعذَج وَ  َ ِ اْ لَ إِ  ُ  اجِ ضَ  َت نْ أَ  امَ  ،اَْ كَ  ا 

ٍَ وَ َج  اُ  ِ وْ اُ  ا ِ بَّ العَ   قِ بَ فَ  .! ِ اْ فِ  ِة قَ عْ اَ وَ  هُ دُ ِس فْ اُ وَ   ِ لَ أَ ْس مَ ذال ا
َ
 ََ  اضً ايِ َس  َّن رِ السَّ  اُ بْ  مُ اْ ا ِ رَ إبْ  ي

 نَّ إِ َفذ: يُ رن بَ مُ ذال اَل قَ فَ  .َج لِ  َ  يفِ  َل وْ قُ اَ  نْ أَ  -اللُ  هُ زَّ عَ أَ  -ُخ اْ الشَّ  ىأَ ضَ  نْ إِ : اَل قَ  مَّ ثُ  ،اابً وَ َج  رُ اْ  ِ اُ 

ٍَ وَ الجَ  َح  َّ َِّ فَ  ،اَْ كَ  وِ  ْ نَ  ىصَ عَ  َل وْ القَ    اَ  َ وْ أَ وَ  َل وَّ اوَ  ا
ِ
 .اَض رَ قِ عْ اَ

 قِ بَ فَ 
َ
ِْ لِ  اًظذافِ َح  انَ َكذ  ُ نَّذأَ  زُ وْ ُجذاَ  دْ قَ :  ِ ِس فْ نَ  يفِ  اَل قَ  مَّ ثُ  ،اتً وْ هُ بْ مَ  اُج جَّ الزَّ  ي  ، ِ لَ أَ ْس مَ ذالذ هِ هذ

  يُ رن بَ مُ ذال َِ عَ فَ فَ  ، ً اَ انِ ثَ   ً لَ أَ ْس مَ   ُ لَ أَ َس فَ  ،اهَ اْ فِ  لِ وْ لصقَ  اد  عِ قَ ْس مُ 
 ىقَّذَح  ،ىَلذوْ اوُ  يفِذ  ُ َصذعَ فَ  اَمذ اهَ اْ فِ

 .ىلَ وْ اوُ   ِ لَ أَ ْس مَ ذال يفِ   ُ صَ عَ فَ  امَ بِ  اهَ نْ مِ  ةِ دَ حِ اوَ  ِن كُ  اْ عَ  ُب اْ جِ اُ  وَ  ُ وَ  ، ً لَ أَ ْس مَ  ةَ رَ ْش عَ  َُ بَ ضْ أَ   ُ لَ أَ َس 

ذالزَّ  َج لِذ َ  ىأَ ضَ  امَّ صَ فَ  َ  اَل َقذ اُج جَّ
ِ
ذو ذ ىَلذإِ  وايُ وْ ُعذ: اب ِ  َ َْ َْ  اًقذاضِ فَ مُ  ُت ْسذصَ فَ  ،ِخ اْ الشَّ  ا ذ

« ُ نْ عَ  ِْ ْخ اوَ وَ   ِ قِ مَ زَ ًَل مُ  اْ مِ  يلِ  دَّ بُ  ََ وَ  ،َِ ُج الرَّ 
(1)

. 



 1)  
ن
َواِة لصِقْفطِي ْمَقاُع َوالذُم اَنَسُ  وبِي َحاَّانَ  ،(3/250 إِْنباُه الرة ِِ  (.253ص  وا
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ا فِْعصِِهم فِي آَخرُ  غ  ُمَسون  َلُهمْ  َوَكْلَِج  َْ شقَِغاَل  الِعْصمِ  َعَصى الِ رَص  ونَّ   
ِ
 َكانَ  بِ ِ  َواَ

ََ  َزَمانِِهم فِي َسْهًًل  ُِ  َتِِّْرُفُهم َو َواِض ُ وضِ  ََ ََ  ،الدة ُهوضِ  اوَاَّا ِ  َناَِِباُت  َو  َفصِْلَِج  ،َوالشة

دِ ذْال َفْهمُ  َكانَ  ِِ  َاِسْاًرا َسْهًًل  ُمَعقَّ ُِ  ُاْفَهمُ  ََ  َحاُث  انِنَاَزمَ  بِِخًل ْه  اوَوَقذاِت  َكثاذرِ  فِذي السَّ

دِ ذبالْ  َفَكْاَ   َذالْ  ُمَعقَّ ِِ   َوإَِلى ُمْشكِ
ِ
ْكَوى! الل  الشَّ

ا  ذذُروِضَّن  مِذذاَ  أِخياارم  َوأسذذُصوبَِها الكَِقاَبذذ ِ  إَِلذذى َانُْظذذُرونَ  واَكذذانُ  الُقذذَدَما َ  أنَّ  ُنَبذذاناَ  َأنْ  الضَّ

 َِ ِز    َحذْقم   الُكُقِب  تصَج  فِي القَّعقادَ  أنَّ  َاَرى َماْ  َفِمنُْهم ،الَاو َ  اَهافِ  َننْظرُ  َما ِخًَل  لَِكذي ََ

 ََ  َِ  ذَوالْ  خَق ن مُ ذْال غارُ  الُعصو ِ  تِْصَج  فِي َاْدُخ
ن
ٍُ  ُق ُاْغصَ  َوبِْلَِج  ،بَِها َمعنِي  وُجذوهِ  فِي الَبا

َخًَل ِ  ََ  الدة  الُعُصو ِ  مِاَ  َكثارِ  فِي الَ اُل  ُ وَ  َكَما ،َسبِاًًل  فِْاَها الوُلوِج  إَِلى ُمَقَعالِمُ ذالْ  َاِجدُ  َو

َرةِ  الُعُِّوضِ  فِي ِساََّما ،الذُمَقأخن ََ ِت  َتَرى َعِِّْرَنا فِي َو ََ ْو تِِهم الِخنِْفَشذاِضانااَ  ََ ََ  ،َوَجذو

ِن  فِي ََ  اْضتَِوا ِ  ُيونَ  َوَفا   ِعْصمِ  ُك  !اضِعَوا ِ  َو

q 
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 ُتجَّاهَّ اللُ غَِّة العَّرَِّبي َِّة؟!مَّاذَّا عَّلَّْينَّا 

ذَص    ،َومِْشذَكاتِ ِ  النََّبذِوَّن  الَ ذِدْاِث  َولَِسذانُ  ،َوآَااتِذ ِ  الكذِرْامِ  الُقذرآنِ  لَغ ُ  الَعَربِاَّ ُ  َِ  َوُمو

  َوَكاَنذْت  ،اوَُيَبا ِ  َوآَثاضِ  ،الُعَصَما ِ  لُِكُقِب 
َ
 َوبَِهذا ،القَّذاِضْاِخ  َمذَداضِ  َعَصذى الذذُمْسصِِمْااَ  ُلَغذ َ  ِ ذي

 َحَاذاةِ  فِذي لصَعَربِاَّذ ِ  َوَكاَنْت  ،َوَعَجًما َعَرًبا بَِها آَثاَضُ م َوخصَُّدوا ،َوُمَِّنََّفاتِِهم ُكُقَبُهم َكَقُبوا

ٍِ  َغاذذرِ  ًمذذا ،اوُ ن  بُِصَغذذقِِهم ا قَمذذاَمُهم َفاَقذذْت  َكبِاذذَرة   أَ ِماَّذذ    الَعذذَر  َتَداُضًسذذا ،َوَتْعصِاًمذذا َتَعصة

ْسًلمِاَّ ِ  العُصو ِ  مِاَ  ِعْصم   َانَْقايُ  ََ  أنَّ ُ  َاِقانًا َعصُِموا نَُّهمو ؛َوَتدِضاًسا ِِ ََّ  ،لَِطالِبِْاذ ِ  ا ُِ  َو لَّ َْ  ُتذ

ََ  ،ُقُطوُف ُ  اُ  َو ََّ  ،فِْا ِ  ُاْقَمكَّ اِ  إِ ِِ  أَسالِابَِها َوَمْعِرَف ِ  ،َوُعُصومَِها الَعَربِاَّ ِ  فِي بالقََّمكة  َوالوُقذو

َما ُ  َقاَل  ْلَِج َولِ  ،َعَصْاَها ِِ   ا
ة
افِِعي   َسذِمْعُت  :َوَقذاَل  َحْرَمَصذ ُ  َعنْذ ُ  َحَكاهُ  فِاَما الشَّ

َّ
ذافِِعي  ،الشَّ

ْنسِ » :َاُقوُل  ِِ ٍُ اْلَعَربِاَِّ  ِجاة ا َ ا َْ «ُاْبُِِّروَن َما َ ُاْبُِِّر َغْاُرُ مْ  ،َأ
(1)

. 

ِِ بَِهذذا َوال ا َكذذًلُ  الَعذذاِض َْ َمذذاُ  َو ذذ ِِ ذذَدَق ا ََ َغذذاِِِ  فِذذي َيَقذذاِِق َمَسذذاِِصَِها َوُيَضِض َلَقذذْد 

ذً  َوَتعصِذاًًل  ؛أَسالِابَِها َِ الِعْصذِم َوَوَجذْدَنا أنَّ َأْتَقذنَُهم لصَعَربِاَّذِ  أْقذَواُ م ُحجَّ ونَّنَا َأْيَضْكنَذا أْ ذ

 .َوَتْفِسْاًرا

ا  َْ أُن َ ك َِ  َأنْ  َفَاِجُب َوَما َياَ  الشَّ َمَها اَّ ِ الَعَربِ  َعَصى َجِمْاًعا ُنْقبِ  َوَننُْشذَرَ ا ،َجانًدا َوَنَقَعصَّ

َح  ،َأْكَثرَ  إَِلْاِهم َوُنَ بنَبَها النَّا ِ  بااَ  َحقَّى  ،َمْا َساَ ْت ِوْجَهُ  َنَظِرِه فِْاَها َنَظر ِوْجَه َ  َوُنَِّ ن

: ،ُن بأُموِض ُمِهمَّ ِ َوُمَ اَوَلُ  َنْشِرَ ا َوَتْ بِْابَِها إَِلى النَّاِ  َاُكو ،ََ َاَقَعاَمى َعَصْاَها
َ
 َوِ ي

ِرْاَعِ  ُمْرَتبَِط   بالَعَربِاَّ ِ *  ََّ َبْعذَد  ،ُنبانُا َلُهم أنَّ َفْهَم الشَّ ًِِقذا إِ ََ ََ ُاْمكُِا َفْهُمَها َفْهًما  َو

 .َمْعِرَفِ  الَعَربِّا ِ 



 1)  
ن
 لصَبْاَهِقي

ن
افِِعي  .(2/53 َمنَاقُِب الشَّ
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ُمَها َنْ ُا َجانًدا ُثمَّ َنُقوُ  بَِقعصِاِم َغْاِرَنا*  ْم َوالذ ،نَقَعصَّ َ أنَّنَذا َلذْم َنذَقَعصَّ
ُمْشكَِصُ  الَكبِاَرُة ِ ذي

 ُمِِّذْاَب   َونِْقَمذ   َعَصذى الَعَربِاَّذ ِ  ،َبْعُد َوُنِراُد َتعصِاَم َغْاِرَنذا
ِ
ِه َوالل ِْ ذُر الَاِسذْارَ  ؛ ذ  ،ونَّذَج ُتَعسن

َج فِاَها َِ ُد الَواِيَح لَِعَدِ  َغْو  .َوُتَعقن

[ َِ  [ِمَن الَخِ ي 

اااا  عم َْ َن   ااااا   َرا  َفَضااااَر ِماااان  َأي اااارِ َ   

 

وَ ااااا   ق  اااااون      َوِماااااَن البِااااارِّ َمااااا  َ ر 

 
 

ذذَر َأْمَرَ ذذا َعَصذذى الذذذُمْبَقِدَّ*  ذذِر َوالّقْعِقاذذدِ  ،أْن ُنَاسن ََ ُنْبِعذذَدُه َعنَْهذذا بَِسذذَبِب القََّقعة َوأْن  ،َو

ْرِح  َِ الَاِسْاَر فِي الَعْرِض َوالشَّ ْه ٍَ السَّ  .َنْخَقاَض اوُسُصو

َ  َوْقًقا لَِغاِرَنا لَِاْدُضُسوا َعَصْانَا ُعُصذوَ  الَعَربِاَّذِ   َنْ ذًوا َأنْ *  ذْرًفا-ُنَخِّن ََ  ،َوَبًَلَغذ ً -َو

َغِ  َوَتْزَيِ رَ  ،..(َوَعُروًيا ِت الننْسنَا ِ  ،َحقَّى َتكُثَر َمَجالُِس الصة ََ ْو ََ ا َأَماَ    ،َوَتُكوَن َسد 

 َوَضاِيَعً  لُِجُهوِي الُخَساِ !

تَِها وَ أْن َنُقوَ  بَِبَااِن ُمَماَزاتَِها َوَخَِّاِِِِّهَ *  َحَقى َاَراَ ذا النَّذاُ  َعَصذى  ،قَِهاَعْبَقِراَّ ا َوُقوَّ

 .ََ َكَما ُاِراُد َلَها َأعَداُؤَ ا ،َحاَلقَِها الَ ِقاِقاَّ ِ 

ا  َشاَضةِ  مِاَ  ُبدَّ  ََ  أِخيرم ِِ ِِ  القَّْاِسارِ  َمْسأَل ِ  إَلى ا ةً  َوالقَّْسِهْا  ْمنَذايُ  َمذا َوَنُقذوُل: ُأْخَرى َمرَّ

مِ ذْالذ ُكُقذِب  فِذي َنِجدُ  ذُعوَب ً  َتْعِقاذًدا ااَ ُمَقَقدن َُ  َوَأنََّهذا ،النَّذا ِ  مِذاَ  َكثِاذرِ  َحذاَل  ُتنَاِسذُب  ََ  َو

الَِ     َبَقذ ِ  ََ اقَِاذ ِ  لصطَّ ِِ  إَِلذى َجِمْاًعذا َنْسذَعى َأنْ  َعَصْانَذا َاِجذُب  ،مِذنُْهم الرَّ  ِ َشذ َتْسذِها
ْ
 مِنَْهذا ي

ِة  َوَ َشذذاًِِكا َشذذاًِِبا َكذذانَ  َمذذا َوإِخذذراِج  ََ  النَّْ ذذوَ  إِْخراُجذذ ُ  ُاِخذذ هُ  َو ذذ ِ  لَطَبَقذذ ِ  َاُضذذرة  الَعامَّ

ِفْااَ  اقَّ ِ  َوالِخًلَفاِت  ،الَشاَِِك ِ  القَّعصِاًلِت  َكَبْع ِ  ،َوالذُمَثقَّ  ُأْقِ ذمَ  َوَمذا ،ُمْثِمَرةِ ذالْ  َغارِ  الشَّ

هِ  َاْفَهمُ  ََ  وِعا اَموُس  َاُكاْ  َلمْ  إَِ ا الطَّالَِب  ونَّ  ؛َوالَفْصَسَف ِ  لذَمنْطِِق ا مِاَ  فِْاَها ِْ  َوَ الُكُقَب   

 ُُ ا ،َوَفراِِذِدَ ا ُيَضِضَ ذا إِيَضاكَ  َاْسَقطِْا َْ هِ  ،َ اوَعَواِِذدَ  الُكُقذِب  تِْصذَج  َفَواِِذدَ  ُاْ ذَر ُ  َوبِهذ ِْ  َو ذ



  

 
538 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى 

َصَبذ ِ  مِذاَ  كثاذرِ  َأَمذا َ  َكباَرة   ُمْشكَِص    ِت ذْالذ َاْفَهذمُ  ََ  َحاذُث  الطَّ ََ ِِ  النَّ ذوِ  فِذي ُمَطوَّ ذْر  َوالَِّّ

 ِِ قِي الَعقصِاَّ ِ  َمَباِحِث ذالْ  تِْصَج  وَْج  .فِْاَها ُتْوَجدُ  الَّ

ُرونَ  ا قَّمَ  َوَقدْ  َِ َغذ ِ  ُعُصذو ِ  فِذي َكثِاذَرةً  ُكُقًبذا َوَكَقُبوا بِْلَِج  الذُمَعا  َعَصذى َوَوَيذُعوَ ا الصة

ِِ َشذذ ااَ  مِذذاَ  ،الذذذُمَقَخِّن ِ  لَغاذذرِ  َاِّْذذُصُح  ْك ِْ ذذ  ُمذذُروًضا الَعَربِاَّذذ ِ  بُِعُصذذو ِ  الذذذُمُروضَ  ُاِراذذُدونَ  الَّ

ََ  ،َسِرْاًعا ا َكثِاَرة   َوالُكُقُب  ،َيَقاِِِقَها فِي َاُخوُيونَ  َو   َوالَ ْمدُ  ِجد 
ِ
ٍن  لل الَعاَلِمْااَ  َض

(1)
. 

ِْ  نَِه َ ةِ  فِ  َولرِن   رِ  ِمن   ب َا  َّل  الَر  وَظي نِ  ِذَّ  ِهَ ي ِن  َم      م 

ُِ  الُعَصَما ِ  بعُ   َحاَوَل  َلَقدْ   األََول   َغ ِ  َوأ  َغ ِ  َتْاِسْارَ  الصة ََ  ،َوَتْسِهْاَصَها الصة  فِذي ِسذاََّما َو

ذ َولِلَسذِ   َولكِذاْ  ،َعَصْاَهذا ُاْشذَكُرونَ  ُمَباَضَكذ ِ  بُِجهذويِ  َفَقذاُموا ،النَّ ذوِ  ِعْصمِ   َرىَنذ ِدادِ الشَّ

دَ  َِ  ُاَ ذاِوُلونَ  َحْاُث  ،النَّا ِ  َبْع ِ  ِعنْدَ  الَكاِ َب ِ  القَّاسارِ  َيعَوى َتْ َت  ُمَخبَّأةً  ُأْخَرى َمَقا

ِِ  النَّ وِ  َتْشِوا َ  ْر ِِ  َوالَِّّ ُهم َوَ َغَراِِِزِ م وْج َااَن ُ   لَِج  فِي ُاِهمة  َنَدُبوا ونَُّهم ؛النَّْ وِ  َِ

 َاُكذاْ  َوَلمْ  ،َعِقْاَدةً  َأْو: ،افِْكرً  الَباِعُث  َوَكانَ  ،النَّ وِ  مِاَ  اوَشاا ِ  َبْع ِ  إَِزاَل ِ  إَِلى َأْنُفَسُهم

ِِ  َعاِ  َناتًِجا  .َمزُعو ِ ذْال القَّسِها

ِِ  َبْعُ   أْاًضا َحاَوَل  َوَكَما ْاغِ  َأْ  ذوَل ُ  النَّْ ذوِ  َسذْصَخ  الزَّ َُ ِضْاَعذ ِ  َعَصاذ ِ  َوالَقذْبَ   ،َوأ َْ  بِ

ِِ القَّْس  ضُ  َفَاِجُب  ،ِهْا َْ ِِ  ُيَعاةِ  مِاْ  الَ   ُتِِّْاَبُكمْ  ََ  َحقَّى ،َمْقِِِّدِ م َوَضا َ  َما َوقَِراَ ةُ  القَّْسِهْا

 .الذَمْسُموَم ُ  ِسَهاَمُهمُ 

ِِ  القَّاسارِ  إَِلى َيَعْوَنا َراَلَما الَث نِ   ِِ  َوالقَّسِها ةِ  وَْج َْ َغذ ِ  َتًَلمِ  ،اوُْخذَرى َوالُعُصذو ِ  الصة

افَ  ،بَِ َقاِِِقَها ِعْصمِ  َعَصى َوَاُكوُنوا َاْفَهُموَ ا َحقَّى َْ ذا ُمَبذاَضك   اوَمذرُ  هذ  ََ  لَِمذاَ ا َولكِذاْ  ،َحق 



ااَ  (1  ِْ ُفوَن الَّ ُِ بَِها الذُمَثقَّ ِه الُكُقُب َاْشَقِغ ِْ ِ  فِي الَعَربِّا ِ    َِ َتَخِّة ََ فِي الُعُصوِ   ،لاُسوا أ  َو

رِعاَّ ِ  ِرْاَع ِ  ،الشَّ ٍُ الشَّ ا ُرًلَّ ابِِقْاَا َوَيْبطَِها ؛أمَّ ِ  السَّ ْقَباِل َعَصى ُكُقِب اوَِِمَّ ِِ ونَّ َفْهَم  ؛َفًَل بُدَّ َلُهم مَِا ا

ِرْاَعِ  ُمَقَوقن   َعَصاَْها  .الشَّ
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َُ  أاًضذا ندُعو ِِ  َمذ ُِ  إَِلذى َوالقَّْاِسذْارِ  القَّْسذِهْا َ ا الِهَمذمِ  َضْفذ ِْ لِ  ،َوَشذْ  ْْ  مِذاَ  َمجُهويِ ذاْلذ َوَبذ

 ِْ نِ َطاطِ  َعاِ  َوَاْخرُجوا َواُ مُمسقَ  لَِاْرَفُعوا القًَّلمِا
ِ
  اَ

ن
َ! الَعْقصِي

ن
ْ نِي ْن  َوال

q 
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 ُعُلوُم العَّرَِّبي َِّة وَُّطل َّاُب الش َِّرْيعَِّة!

رُ  َما َوَأَمرن  الَكَواِضِث  َوَأْيَ ى الذَمَِّاِِِب  َأْعَظمِ  مِاْ  إِنَّ  ْنَسانُ  بِ ِ  َاَقَفكَّ ِِ  َأنْ  َعاْ  َفْضًًل -ا

ُِ  فِي َاَراهُ  رِعاَّ ِ  الُعُصو ِ  َرَصَب ِ  َظاة  ُ وَ -الَواقِ  ،َوُعُصومَِهذا الَعَربِاَّ ِ  إَِلى َاْ َقاُجونَ  ََ  أنَُّهم الشَّ

ذذرِعاَّ ِ  الُعُصذذو ِ  َفْهذذمُ  ُاْمكِذذنُُهم َوأنَّذذ ُ  ذذُق  الشَّ َغذذ ِ  ُعُصذذو ِ  إِلذذى َحاَجذذ ِ  َغْاذذرِ  مِذذاْ  فِْاَهذذا َوالقََّعمة  الصة

 فِْاَها! َوالَغْوصِ 

ااَ  مِاَ  النَّا ِ  بعَ   أاَّامِنَا يف ىَترَ  َوإِنََّج  ِْ  ،الذذَمَعالِي إِْيَضاكِ  َعذاْ  بالقََّقاُعسِ  ُيواضَ  الَّ

ُِّونَ  َنْ اُ  :َاُقوُلونَ  ولِ  فِي :َأوْ  ،الِفْق ِ  فِي ُمَقَخِّن َُ ََ  ،القَّفِسْارِ  فِي :َأوْ  ،اوُ  َلنَا َحاج َ  َو

ِِ  لنَّْ وِ ا فِي ر ْشقِ  َوالَبًلََغ ِ  َوالَِّّ
ِ
ََ  ،َقاِق َواَ ُِ  َو  .َعنَْها ُغنَْا ِ  فِي َوَنْ اُ  بَِها َنْشَقِغ

 ََ َغ ِ  مِاَ  َل ُ  َح َّ  َ َماْ  أنَّ  َاْدِضَّ َو ولِ  مِاَ  َل ُ  َح َّ  ََ  ،الصة َُ ََّ  ،َوالقَّفِسارِ  اوُ  َظاَّ  إَِ ا إِ

ذذوَل  أنَّ  َُ   اوُ
َ
ذذطًِلَحاِت  ِحْفذذ ُ  ِ ذذي َْ  أقذذَوالِ  َسذذْريُ  وَ ُ ذذ القَّفِسذذارَ  َوأنَّ  !َفَقذذط الَقذذْو ِ  ا

رااَ   !َفَ ْسُب  الذُمَفسن

ولِ  َتْطبِاُق  ُاْمكِاُ  ََ  ونَّ ُ  َُ  ُاْمكِنُذَج  ََ  َكَمذا ،بالعَربِاَّذ ِ  َشذِدادِ  إْلَمذا ِ  َغْاذرِ  مِاْ  ،الِفْق ِ  ُأ

َفرُ  : ،الَبَاانِاَّ ِ  َوَأْسَراِضَ ا الَكِرْامِ  الُقرآنِ  آَااِت  أَسالِاِب  بَمَكامِاِ  الظَّ ِْ   لِذَج  َعَصذى َوةً ِعذًَل  َب

ٍِ  َكذًَل َ  َتْفَهمُ  ََ  أنََّج  ذولِ  َأْضَبذا َُ َغذ ِ  َغْاذرِ  مِذاْ  ،َوالقَّفِسذارِ  اوُ  َعَصذى اعَقَمذُدوا ونَُّهذمُ  ؛الصة

ِِ  الَعَربِاَّ ِ  َقَواِعدِ  ذولِ  فِذي كَِقاًبذا َتِجدُ  ََ  بَ اُث  ،َكبِارِ  بَِشْك َُ ََ  الِفْقذ ِ  ُأ  ُكُقذِب  مِذاْ  كَِقاًبذا َو

ََّ  ،ْارِ القَّْفِس  َغ ِ  َيَقاِِِق  مِاْ  َكبِاًرا َحظ ا فِْا  َوَتِجدُ  إِ  .الصة

ا َقذاَل: ُرنِي بَِِّْرَخِ  ابِا َفذاِضِ  َلذذمَّ كن َْ ا ُا َْ  ِِ ْ ذأَ  َعَصذى ِب اِجذالوَ كَ   ِ َغذالصة  مَ ْصذعِ  نَّ إِ » َو 

 ا اِ َسنَ  اعَ  مْ ا ُ اَ قْ فُ  :َأوْ  ،مهِ فِ اْ ألِ تَ  فِي واادُ  ِ اَ  ًلَّ ئَ لِ  ،مِ صْ العِ 
ِ
 .ا ِ وَ قِ ْس َ
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ِِ  نَّ إِ فَ  ، ِ اَّ بِ رَ العَ  مِ صْ عِ  إَِلى  ُ اَج ال َ  َج ْلِ كَ وَ  ٍَ رَ عْ ا  ىرَ َتذ ََ أَ  .يانِ عَ مَ ذال َبْااَ  ُق اضِ الفَ  وَ  ُ  ا

ذذعَ القَّ  َبذذْااَ  ْق رَّ َفذذاُ  َلذذمْ  (اذذدزَ  اَ َسذذْح أَ  َمذذا : اَل َقذذ إَِ ا َِ اِِذذالقَ  نَّ أَ   وَ  ِب جة
ِ
َّْ وَ  ا ِ هَ فْ قِ ْسذذاَ ََّ   ن الذذ  إِ

ِِ بِ  ٍِ رَ عْ ا  .ا

    ْجذوَ  ُهذَج ْج وَ  وَ  ،(ُحذر    ُ ْجذوَ  َوْجُهذَج  وَ  (ااَنذَخ أَ  وكَ ُخذأَ  ٍَ رَ َيذ : اَل َقذ إَِ ا َج ْلِ كَ وَ 

 فاما اَ  ْ الصَّ  ونَ بُ نِ اجقَ  قدامًا الناُ   َكانَ  َوَقدْ .. ِ ْشَقبَ مُ ذال  ِ ًَل الكَ  اَ مِ  َ لَِج  أْشَب َ  َوَما ،(ر  ُح 

ْة  َ  ْعذذبَ  مْ هُ ابَ نَذذاجقِ   ُ َنذذوْ ؤُ رَ قْ اَ  :َأوْ  ،اكقبونذذ ُ  ٍِ نُ الذذ ذذ .و  نَّ إِ  َحقَّذذى اوزُ وَّ َجذذتَ  دْ َقذذفَ  النَ  افأمَّ

ذذ َ اُ   َ ْاذذقِ الفَ وَ  .اُ  َ صْ اَ َفذذ ُث دن َ ذذاُ  َث دن  َ مُ ذالذذ ََ َقذذ ،اَهذذُنبن  ا َ إِ َفذذ .اُ  َ صْ اَ َفذذ ُ  لن  َمذذا َّضِ دْ َنذذ َمذذا: ا

 ِِ ٍُ رَ عْ ا  .ُب اْ بِ الصَّ  بِ ِ  ا ُ ُاَس  امَ بِ  انِ رَّ ُس اَ  امَ هُ فَ  .ا ُ هَ قَ فُ وَ  نَ وْ ثُ دن  َ مُ  اُ  ْ نَ  امَ نَّ إِ وَ  ،ا

ذ  ِ ْقذفِ  اْ مِذ ااَ ذرَ اَ وَ   ِ ِسذفْ نَ بِ  ُب  َ ْْ َاذ اْ مَ  َ  عْ بَ  ُت مْ صَّ كَ  قدْ لَ وَ   عِ افِ الشَّ
ن
 فِذي اَاذالُعصْ   ِ َبذتْ الرة بِ  ي

ْ َش  َّن أَ  اْ مِ وَ  َاهُ نَ عْ مَ وَ  ا ِ اَ القِ   ُ قَ اْ قِ َح  َما: َل ُ  ُت صْ قُ فَ  ،ا ِ اَ القِ 
 عَ  َلْاَس : اَل قَ فَ  ?وَ  ُ   ِ ي

َّ
ا صي َْ  َ 

َّ صَ عَ  امَ نَّ إِ وَ 
لِ   ُ امَ قَ إِ  ي   َّ َِ  َعَصى ِِ اْ الدَّ

 . ِ قِ

ْ َش   ِ  َّ َِ  ىصَ عَ  ِِ اْ لِ الدَّ   َ امَ قَ إِ   ُ وْ رُ اَ  ِِ ُج ضَ  يفِ  النَ  ِِ قُ فَ 
 َّضِ دْ َاذ ََ وَ  ،اهُ نَ عْ مَ  ُِ رِ عْ اَ  ََ   ِ ي

 بِ  و ُ عُ نَ وَ  .وَ  ُ  امَ 
ِ
   ِ وْ ُس  اْ مِ  الل

ِ
«اضِ اَ قِ ْخ اَ

(1)
. 

َّ َ َكَر َعنُْ   َفَأْاَا ُ وَ  ِْ  الَّ
ن
افِِعي َماِ  الشَّ ِِ   َزَكِراَّامَِا ا

ة
اِجي َثنِي: َقاَل وَ ، السَّ  بِنِْت  اْباُ  َحدَّ

 
ن
افِِعي   َأَقذا َ : َاُقذوُل  َأبِي َسِمْعُت : َقاَل ، الشَّ

ة
ذافِِعي ذا َ  اْلَعَربِاَّذ ِ  ِعْصذمَ  الشَّ  ِعْشذِرااَ  النَّذا ِ  َوَأاَّ

ا فِي َل ُ  َفُقْصنَا، َسنَ ً  َْ ا َأَضْيُت  َما» :َفَقاَل ، َ  َْ ََّ  بَِه ْسقَِعاَن َ  إِ
ِ
«لِْصِفْق ِ  اَ

(2)
. 



احِ  (1  بِا َفاِض ِ الَِّّ
ِ
 (.35ص  بِي َ

ُ  لصَخطِاِب  (2  ْسًلِ   ،(2/41 الَفِقْاُ  َوالذُمَقَفقن ِِ َوَترتِاُب الذَمَداِضِك  ،(14/340 َوَتاضاُخ ا

 3/184.) 
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 ِلـمَّاذَّا ضَُّعفَّ

 ُمْستَّوَّى الن َّاِس ِفي العَّرَّبي َِّة؟

 ُِ ِْ  الِعْصمِ  َرَصَب ِ  ُمْسَقَوى َيْعِ   َسَبِب  َعاْ  النّا ِ  مِاَ  َكثِار   ُاَساِِ  الَعَربِاَّذ ِ  فِذي َوالقًَّلمِْا

َراِت  َعاْ  الَكثِاُرونَ  َوَبَ َث  ،َوُعُصومَِها ا ُمَ ثن َْ ْعِ      فِذي الَكذًل ُ  َكُثذرَ  َوَقدْ  ،َوَعَوامِصِ ِ  الضَّ

َيةِ  َوَجَوانَِب  ُمْخَقصَِف ِ  َزَواَاا مِاْ  وَبَ ُثوهُ   لَِج  ٍِ  َأَ مة  َاصِي َوفِْاَما ،ُمَقَعدن ا َأْسَبا َْ ْعِ      الضَّ

 بَِرأانَا:

ُعوضُ  * ونِ  الشة ْقَبالِ  فِي بالدة ِِ عًل ِ  َبْطشِ  بَِسَبِب  الَعَربِاَّ ِ  َعَصى ا ِِ  ُسذْمَع ِ  َتْشذِوْا ِ  فِي ا

ْعًَل َ  َنَرى َحاُث  ،َعنُْهم إْبَعاِيَ ا َوُمَ اَوَل ِ  ،الَعَربِاَّ ِ  ِِ مَ  ا ذَصَها اوُْخَرى الصةَغاِت  َيخَّ  َوَفضَّ

َدة   ُلَغ    َكأنََّها اَّ ِ الَعَربِ  َتِِّوارَ  َيْوًما َوُاَ اِوُل  ،الَعَربِاَّ ِ  َعَصى الَِ  ِ  َغارُ  ُمَعقَّ  .لصَعِّْرِ  ََ

*  ُِ ِِ  فِي الخَص َضاِساَّ ِ  الذَمنَاِ  َضةِ  الدن ا ،أحَااًنا َوالَجامَِعاِت  الذَمَداِض ِ  فِي الذُمَقرَّ َْ  َو ذ

 ُِ   الَخَصذذ
ة
يُ  الذذذَمنَْهِجي ذذَوضِ  اوَْشذذَكالِ  ُمَقعذذدن ُُ  َمذذا َفِمنَْهذذا ،َوالِّة ِِ  َيذذْعِ   إَِلذذى َارِجذذ  الذذذَمنَْه

ضِ  ُُ  َما َومِنَْها ،الذُمَقرَّ  الَجامَِعذاِت  مِذاَ  َكثِْاذرِ  فِذي َفَمذَثًًل  ،الِعْصِماَّذ ِ  الذذَمَواين  َتْرتِاِب  إَِلى َاْرِج

 َُ ِِ  اْباِ  َشْرُح  ُوِي ِِ  َعِقْا ضِ  َكالَمنَْه َُ  ،الذُمَقرَّ َصَب ِ  َعْااَ  أنَّ  َم ُِ  اْ مِ  َنْ وًاا كَِقاًبا َترَ  َلمْ  الطَّ  ،َقْب

ِة  ِِ  َرِرْاذِق  َعذاْ  ُ وَ  بالَعَربِاَّ ِ  َعْهِدهِ  َوُك هِ  ،الذذَمَداِض ِ  َمنَذاِ  ِْ ُِ  َفهذ  فِذي َوُأْسذُصوُبَها الذذَمنَاِ 

ٍِ  َعذاْ  َتَماًمذا ُمْخَقصَِفذ    ،الَعْرضِ  ِة  ،الُقذَدَما ِ  النَّ ذِوانااَ  أسذُصو هِ  َبذْااَ  الطَّالِذُب  َفَاضذ  َمذَواين

 ٍِ دُ  ،ِف ِ ُمَِّنن  َوُأْسُصو َُ  َعَدا    ِ ْ نِ ِ  فِي َواَقَجسَّ ا َ  النَّْ وِ  َم ََ  ، لَِج  َجرَّ  .َخَاالِ ِ  مِاْ  َانَْفجة  َو

ِسْااَ  َيْعُ   * ااَ  الذُمَدضن ِْ ُسونَ  الَّ ا ،لِْلَِج  أ صِاَّقِِهم َوَعَد ُ  الَعَربِاَّ ِ  ُعُصو َ  ُاَدضن َْ َُ  َو   َم

ذذِدْادِ  اوََسذذِ   ِِ  اَّذذ ِ الَعَربِ  فِذذي َنذذراهُ  الشَّ ا ،َخذذاصِ  بَِشذذْك َْ  َنذذَرى اوُْخذذَرى الُعُصذذو ِ  فِذذي َوَكذذ

َب  َِ ُِ  مِاْ  َتْشُكو الذمنَا ِِ  َلْاَس  َماْ  َوْي  .َعَصْاَها َلَها بأْ 
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ْحَباطُ  * ِِ   ا
ة
َصَب ِ  لَدى النَّْفِسي ا ،الطَّ َْ ا َلْاَس  َو   َ : ،بالَعَربِاَّذ ِ  َخا ِْ  َيذِعْاِفْااَ  َتذَراُ م َبذ

ا بَِسَبِب  ْخَرىاوُ  الُعُصو ِ  فِي َْ ْحَباطِ    ِِ ََ  ،ا  .ُاْقِقنُوَنَها َو

ٍ   َوُ نَاكَ  ا َخْصِق  فِي َتَسبََّبْت  َكثِاَرة   ُأْخَرى َأْسَبا َْ ْعِ       لَِج  ِخًللِ  َومِاْ  ،َلَدْاِهم الضَّ

 ُِ ٍَ  أنَّ  َنْعِر ٍ   اوَْسَبا ََ  َخاِضِجاَّ    َأْسَبا قِي َفالَعَربِاَّ ُ  ، لَِج  فِي َوُعُصومَِها لصَعَربِاَّ ِ  َ ْنَب  َو  الَّ

  ،فِْاَها َوَتَفنَّنُوا الُقَدَما ُ  َأْتَقنََها
َ
ااَ   ذ َ ِ  ِعنْدَ  َنْفُسَها الَعَربِاَّ ُ  ِ ي ِْ ذ  َومِذاْ  ،مِنَْهذا َاشذُكونَ  الَّ

ْعَ   إِنَّ  َنُقوُل: آَخرَ  َجانِِب   َوَلاَس  أاًضا الُقَدَما ِ  َبْع ِ  ِعنْدَ  َموُجوًيا َكانَ  الَعَربِاَّ ِ  فِي الضَّ

ِة  ا ،الذُمْقِقنُونَ  فِْاِهمُ  الَغالَِب  َولكِاَّ  ،َوُعُصومَِها لصَعَربِاَّ ِ  ُمْقِقنًا مِنُْهم َواِحدِ  ُك َْ  فِذي َنِجذدُ  َوك

َرةِ  الُعُِّوضِ  َْ  ،َوُاْبذِدعُ  فِْاَهذا َوَاَقَفذنَّاُ  الَعَربِاَّ َ  ُاْقِقاُ  َماْ  ،الَ اِيرِ  َعِِّْرَنا َوفِي الذُمَقَأخن  اَو ذ

: ،َ اتَِها الَعَربِاَّ ِ  فِي َلْاَسْت  الذُمْشكَِص َ  َأنَّ  ُاَباناُ  ُكصة ُ  ِْ   َب
َ
ٍ   ِ ي  َنِجدَ  َأنْ  َاِجُب  َخاِضِجاَّ    َأْسَبا

 .َحًل   َلَها

q 
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 الحَّرَّكَّاُت اإِلْعرَّاِبي َُّة

 وَّعَّلَّاقَُّتهَّا الوَِّطْيدَُّة ِبالـمَّْعنَّى

َزاَلذِ  الَ َرَكذاِت َسذْعًاا َحثِْاثذا ،ا َقِدْاًما َوَحِداثاَظَهَر ُأَنا   مِْا َبْانِْانَ  ِ ِِ َوأعَصنُذوا  ،َسَعوا 

ذذَا ْ  ،َعَصْاَهذذا ُحذذُروَبُهم الَقاِسذذاَّ ْ  َِ ذذاُضوا فِْاَهذذا َعُبذذوَ  الذذذُم اَّا َوالنَّا ََ َوأَضاُقذذوا ُسذذُموَ   ،َو

ذذُروْ   ذذُطوِض َوالطة ٍِ العُ  ،أقًَلمِِهذذْم َعَصذذى السة ِه الَ ذذْر ِْ ذذُروْ  فِذذي  ذذ ُفذذوا  ،دَوانِاَّذذِ  الضَّ َتَصقَّ

َااَيِة َوالُفُضوْل  ،َشَطَ اِت الذُمْسَقْشِرقِاَا بالَقُبوْل  ُفوا الَ َرَكاِت بالزن ََ َوَقاُلوا َلْاَسْت  ،َفَو

 ِْ ُُ بَِطاِِذذ ِْ  ،َتْرِجذذ ََ فِْاَهذذا َفاِِذذَدة  لَِسذذاِِ ُحْكذذم  َفإَِزاَلُقَهذذا  ،َوَغاَاُقَهذذا الُغُمذذوُض َوالقَّْعِقاذذدْ  ،َو

 .َسِدادْ 

ِْ   َِ  َما لصَ َرَكاِت مِْا َيوضْ  ا الَجذوضْ  ،َوَلْم َاْعِر َْ َِّ  ذ َبذاَت  ،َفَصْو َعَرُفوُه َما أَتذْو ُكذ

َعاً  َعِقْاًما َعاُؤُ م اين ََّ ُ ذْز ا ،جذِدَّ َشذْائااُ ََ  ايَّ ذاِحُبُ  إ ََ َوالَعِجْاذُب َأنَّ  ،َوَلذْم اذأِت بِذِ  

اَ َبْعَ  النَّاِ  ُانَاُيو ِن َكصَِمذ َأَواِخُر  َن بَِأْن ُاَسكَّ َوَأْخَفذو َعْجذَزُ م َوَتَقاُعَسذُهم َتْ ذَت  ،ُك

ْا َتْسَصمْ  ُمنَْهِزَم : ذَمقوَلِ  الْ ذْتِْصَج ال  .!(َسكن

ِِ بالنَّْ وِ  ْعَوى َتنَْشُأ َعِا الَجْه ِه الدَّ ِْ ا وَنَّ النَّْ َو لاَس لَِِِّااَنِ  الصنَساِن َوْحَدُه َكَمذ ؛َفه

َسذانِ  ،َاُظنةُ  َبْعُضُهم َُ َتقذِوْاِم الصن : النَُّ و َاْضُبُط َلذَج الَفْهذَم َمذ ِِ َوَقذْد َن َقذاُج إَِلْاذِ  فِذي  ،َب

ََّ مِذْا ِخذًَلِل َقَواِعذِد النَّ ذِو  ،َتْفِسْاِر النةُِّوِص َوَبَاانَِها ََ َتَكاُي َتْظَفُر بَِقْفساِر َذ اِح إِ َو

 ٍِ ْعَرا ِِ ََّ وَنَُّ  َوَما ُس  ،َوا ٍُ إِْعَراًبا إِ ْعرا ِِ َ ا
ي ٍُ من َكَما  ،َأَّْ: ُابِْانُُ  َوُاْظِهُرهُ  ،َمْعنَىذالْ  ُاْعِر

ٍِ ُ َو َمْعنَى   ْعَرا ِِ  ُلَغً ! (ا

:َوُ َو َكَمذا 
ة
ذاِجي جَّ  الِ َعذفْ اوَ وَ  ا ِ مَ ْسذاوَ  رِ اِخذوَ ي أَ وا فِذأَ ا ضَ مَّ ذَلذ ااَ ان وِ ْ ذالنَّ  إنَّ » َقذاَل الزَّ

ا َهذبِ  انَ َاذالبَ  نَّ أَ َكذوَ  .اانً اَ بَ  :َّْ أَ  (اابً رَ عْ إِ  ا  َ وْ مَّ َس  ،اهَ نْ عَ  اُ اْ بِ تُ وَ  ،يانِ عَ مَ ذى الصَ عَ  لة دُ تَ  اِت كَ رَ َح 
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 ى الشَّ مَّ َس ا اُ مَ كَ  .نُ وْ كُ اَ 
ْ
 الشَّ  مِ اْس بِ   ُ ي

ْ
 وُ ْ ذى النَّ مَّ َسذاُ وَ  . ُ لَ  اضً اوِ جَ مُ  :وْ أَ  ، ُ هُ بِ ْش اُ  انَ ا كَ  َ إِ   ِ ي

ِِ وَ  ،اابً رَ عْ إِ  ٍُ رَ عْ ا «دِ احِ وَ  مِ صْ عِ  ُب صَ رَ  َض رَ الغَ  نَّ وَ  ؛ااعً مَ َس  ،اوً  ْ نَ  ا
(1)

. 

ْعرابِاََّ  فِذي آِخذِر الَكصَِمذ ِ أَ ُاْمكُِا َأْن َنْس  ِِ َوَلْاَسذْت فِذي  ،َل: لَِماَ ا َوَيَعُوا الَ َرَكاِت ا

لَِها  َأْو: َوَسطَِها ،أوَّ

 ٍَ  َفأَجا
ة
اِجي جَّ ا السة اِل أاًضا فَ  الزَّ َْ   ُ صَّذجِ   ِ اْ صَ َّ عَ ِْ الَّ  وَ َّ  ُ دِ نْ عِ  ُل وْ القَ وَ » :َقاَل َعْا  

  نَّ أَ  :ااَ ان وِ  ْ النَّ 
ِ
ا َمذوَ  (ِ  َعذفَ وَ  ،ِ  ُفْعذوَ  ،ِ  فِعْ وَ  ،ِ  َفعْ   :اهَ نْ مِ  ، ِ فَ صِ قَ خْ مُ   ِ اَ نِ بْ ى أَ صَ ي عَ نَ بْ اُ  مَ ْس اَ

ِِ  َِ عِ ُج  وْ صَ فَ  ، ِ اَ نِ بْ اوَ  اَ مِ  َج لِ  َ   َ بَ ْش أَ  ٍُ رَ عْ ا ذ ضِ دْ اَ  مْ لَ  ،اطً َس وَ  ا ٍِ رَ ْعذإِ   ُ َكذرَ َح أَ  ُُ امِ السَّ  ِ ذ ا
َ
 ي

ِِ  َِ عِ فجُ  ،َا ِ نَ بِ   ُ كَ رَ َح  : ْ أَ  ٍُ رَ عْ ا   رِ ي آِخ فِ  ا
ِ
َ  ؛مِ ْس اَ

ِ
  ُ نَّ أَ  مُ صَ عْ اُ فَ  اُ كَّ َس اُ فَ   ُ كُ ضِ دْ اُ  َ  قْ الوَ  نَّ و

ٍ  رَ عْ إِ   .فا ِ  َج لِ  َ  اْ كِ مْ اُ  مْ ا لَ طً َس وَ  انَ ا كَ  َ إِ وَ  ،ا

ذزَّ ال َق ا َ ْس و إِ بُ أَ  اَل قَ وَ  ٍُ اِ ِِ َعذجْ اُ  مْ : َلذُل وْ ُقذاَ  يُ رن بَ مُ ذالذ ا ِ بَّذو العَ ُبذأَ  انَ : َكذاُج جَّ  عذرا

  ةً وضَ رُ َي   ُ كَ رَ ال َ   ُ مُ زَ صْ تَ  َل اووَّ  ونَّ  ؛ًَ أوَّ 
ِ
 ُ  قَ وْ وَ اُ  ،كِ رن  َ قَ مُ  بِ ََّ إِ  أُ دَ قَ بْ  اُ ََ   ُ ونَّ  .ا ِ دَ قِ بْ لًل

ٍِ رَ عَ إْ   ُ كَ رَ َح   ِ اْ صَ عَ  ِْ ُخ دْ تَ  مْ لَ   ُ مُ زَ صْ تَ   ُ كَ رَ ال َ  ِت انَ ا كَ مَّ صَ فَ  ،اِ اكِ ى َس صَ  عَ ََّ إِ  َ  ؛ا
ِ
 اِ اْ قَ كَ رَ َحذ نَّ و

َ  ؛اطً َسذوَ  َِ َعذجْ اُ  نْ أَ  اْ كِذمْ اُ  مْ  لَ ًَ أوَّ   ُ عُ وْ قُ وُ  اَت ا فَ مَّ صَ فَ  ،دِ احِ وَ  ِِ رْ ي َح فِ  انِ عَ مِ قَ جْ  تَ ََ 
ِ
 نَّ و

َ  ؛ُمْخَقصَِف    ا ِ مَ ْس اوَ  اطَ َس وْ أَ 
ِ
ا هَ ارُ َسذوْ أَ فَ  ، ً اَّ اعِ بَ ُسذوَ   ً اَّ ماِسذُخ وَ   ً اَّذاعِ بَ ضُ وَ   ً اَّ ثِ ًَل ثُ  نُ وْ كُ ا تَ هَ نَّ و

  الِ مَ كَ  دَ عْ ا بَ رً آِخ  َِ عِ ُج  َج لِ  َ  اَت ا فَ مَّ صَ فَ  ،   فَ صِ قَ خْ مُ 
ِ
 . ِ اتِ كَ رَ َح وَ   ِ اِِ نَ بِ بِ  مِ ْس اَ

ِِ نَ وْ رُ آَخ  اَل قَ وَ  ٍُ رَ عْ : ا  نَ وْ ُكذاَ  نْ أَ  َب َجذوَ فَ  ،يانِ عَ مَ ذى الذَصذ عَ ًًل اْ لِ يَ   َ ًَل الكَ  َِ َخ ما يَ إنَّ  ا

َ  ؛ا ِ مَ ْس ِلَ ا لِ عً ابِ تَ 
ِ
َْ وَ  .ا َ دَ عْ بَ  انِ ثَ   ُ نَّ ى أَ صَ عَ  ُِ اْ لِ الدَّ  ا َ قَ  دْ قَ   ُ نَّ و  .لِ وَّ اوَ  اَ مِذ ب  ْاذرِ قَ  ُل وْ ا الَقذ 



ِِ النَّْ وِ  (1  ْاَضاُح فِي ِعَص ِِ ُل  (44ص  َوانُظْر أاًضا: أسراَض العرباَّ ِ  ،(91ص  ا ا ُ َو الَوْجُ  اوَوَّ َْ  

ُكُر َوْجَهاِْا آَخَرْااِ عِ  ْْ   .نَْدُه َوَا
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ِْ  ِة كُ وَ  «اهُ نَ عْ ي مَ فِ  ُُ نِ قْ اُ  الِ وَ قْ اوَ  هِ  
(1)

. 

ِِ َوالِعب ُِ َولكِنَُّهم َلو َنَظُروا إَِلى أحواِل الُجَم ِه الَقَواِعذَد ُتِزاذ ِْ عَقَرُفوا بأنَّ  ذ ََ اضاِت 

هبَاَ   ِِ ْلَباَ  ا ِِ  َعذِا  ،َعِا الَكًل ِ  َوا
ة
َمذاُ  الُجْرَجذانِي ِِ َم َشْاُخ الَبًَلَغذِ  َوالَبَاذاِن ا َوَقْد تَكصَّ

اَا ارتُُكوَن النَّ َو َوَاْزَ ُدوَن فِا  َفَقاَل: ِْ اذَولَ » الَّ ِْ  َلمْ  مَّ هِ  َتْعذِر ِْ اَِِفذ ُ  َ ذ هِ  الطَّ ِْ َقاَِِق  َ ذ  الذدَّ

هِ  ِْ ْض  َلمْ  ،َوالصََّطاَِِ   اْلَخَواصَّ  َوَ  َفاِق  بُِسو ِ  َلَها َعاَّ  ُثمَّ  .َتْطُصْبَها َوَلمْ  َلَها َتَقَعرَّ تن
ِ
 َضْأَّ   اَ

اضَ  اَوَس  ،بَِها اْلِعْصمِ  َوَبْااَ  َبْانََها َحاِجًزا ََ َِ  َأنْ  ُيونَ  د   فِذي اْعقَِقاُيَ ذا َسا َ  نْ أَ  َوُ وَ  إَِلْاَها َتِِّ

ذذْعرِ  َّ الشن ِْ ذذ ُل ذْالذذ َوَعَصْاذذ ِ  َمْعذذِدُنَها ُ ذذوَ  الَّ ٍِ  ِعْصذذمِ  َوفِذذي ،فِاَهذذا ُمَعوَّ ْعذذَرا ِ ِْ َّ ا ِْ ذذ  َلَهذذا ُ ذذوَ  الَّ

َّ َكالنَّاِسِب  ِْ ولَِها إَِلى َانِْماَها الَّ َُ  ْ ذدَ الزة  ُتْظِهرُ  َفَجَعَصْت  ،َمْفُضولَِها مِاْ  َفاِيَصَها َوُاَباناُ  ُأ

ِن  فِي نَْفْااِ  مِاَ  ُكًل   َوَتْطَرُح  ،النَّْوَعْااِ  مِاَ  َواِحدِ  ُك َِ  َوَتَرى ،الِّن  مِذاَ  َأْوَلى َعنُْهَما القََّشاُغ

ْشقَِغالِ 
ِ
ْعَراَض  ،بِِهَما اَ ِ ِْ ٍَ  َتَدبةِرِ َما َعاْ  َوا َو َْ ْقَبالِ  مِاَ  َأ ِ ِْ ِمِهَما َعَصى ا   .َتَعصة

ا ْعرُ  َأمَّ ِِ  َكثِارُ  فِا ِ  َلْاَس  َأنَّ ُ  إَِلْاَها َِ َفُخان  الشن ََّ  َلْاَس  َوَأنْ  ،َراِِ  ُبَكا َ  َأوْ  ُفَكاَ  ً  َأوْ  ُمْصَ  ً  إِ

َ   َأوْ  َمنِْزلِ  َْ ِِ  َو ِِ  َأوْ  َناَق ِ  َنْعَت  َأوْ  ،َرَص َِ  َأوْ  ،َجَم  َوَأنَّذ ُ  ِ َجذا ِ  َأوْ  َمذْدِح  فِذي َقْولِ  إِْسَرا

 ِ  َلْاَس 
ْ
ًَلِح  فِي إَِلْا ِ  َ اَج ُ الْ  َتَمسة  بَِشي   .ُيْنَاا َأوْ  ِيااِ  ََ

ا ِ   مِاَ  َوَباًبا القََّكصةِ   مِاَ  َيْرًبا َفَظنَّْق ُ  النَّْ وُ  َوَأمَّ ِِ  إَِلذى ُاْسذَقنَدُ  ََ  َوَشْاًئا القََّعسة ذ َْ  ،َأ

 ََ ِِ  َعَصى فِا ِ  ُاْعَقَمدُ  َو ُِ الرَّ  َمْعِرَف ِ  َعَصى مِنْ ُ  َزايَ  َما َوَأنَّ  ،َعْق ُِ  َوَما َوالنَِِّّْب  ْف لَِج  َاقَِِّّ َْ  بِذ

ا ِ   َفُهوَ  اْلَمَباِيئِ  فِي َتِجُدهُ  مِمَّ ََ  ،َنْفًعا ُاْجِدَّ ََ  َفْض ُِ  َو  َوَيذَرُبوا .َفاَِِدةِ  َعَصى مِنْ ُ  َتْ ُِّ

َِ ذْال َل ُ  هِ  َأْشَباهِ  إَِلى-َعَرْفَت  َكَما-ُمَصِح ذْبِال َمَث ِْ نُونِ  لَِه  َعصُِمذوا َلذوْ  َوآَضا ِ  ،اِ اْلَقبِاَصذاْ  فِذي الظة

ُ وا إَِلْا ِ  َتُقويُ  َوَما َمَغبََّقَها   َلَقَعوَّ
ِ
َْنُفِسذِهمْ  َوَوَنُِفذوا مِنَْهذا بِذالل

ِ
َيذا مِذاَ  و َنَُّهذمْ  َ اكَ  ،بَِهذا الرن

ِ
 و



ِِ النَّْ وِ  (1  ْاَضاُح فِي ِعَص ِِ   .(76ص  ا
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َِ  بِإِاَثاِضِ مُ  لَِج  اْلَجْه َْ اين  َمْعنَى فِي اْلِعْصمِ  َعَصى بِ ِِ  َعاْ  الَِّّ   َسبِا
ِ
 ُنذوضِ  إِْرَفا َ  ُمْبَقِغيذَْوال الل

 
ِ
«َتَعاَلى الل

(1)
. 

ِمذ ِ  َ  فِْاَما َمَضى َشي   مِْا َكًلمِِ  َعِا النَّْ ِو َوَيذُروَضِة َتَعصة ُجذوُع  ،َوَقْد َتَقدَّ ُامكِذُا الرة

ًة ُأْخَرى َوقَِراَ تِِ  بإِْمَعاِن َوإِْنَعا ِ   .ةً ونَّ فِْاِ  ُمْقَعً  َوَفاِِدَ  ؛إَلى َكًلمِِ  َمرَّ

ْعَراباَّذِ  ُمَباننَذً  لصَمَعذانِي ِِ ٍُ َأْمثَِصذً  َعَصذى َكذْوِن الَ َرَكذاِت ا ِِ التِي َنْضذِر  ،َوفِي الَفِّْ

 َكافَِا   لَِدْحِ  َمَقاِل الذُمْعَقِرِيْااَ 
َ
 َتَعاَلى ،َوِ ي

ِ
 .بإِ ِن الل

q 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1)  
ن
ْعَجاِز لصُجْرَجانِي ِِ ُل ا

ِ ََ  (.8-7ص  َي
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 ُتِزيُل الحَّرَّكَّاُت اإِلْعرَّاِبي َُّة

 ْبسَّ ِفي الكَّالِماإِلْشكَّالَّ وَّالل َّ

 ِِ ْمنَذذا فِاَمذذا َمَضذذى َعذذِا الَ َرَكذذاِت ا ْعَرابِاَّذذِ  َوَيذذُروَضتَِها لَْسذذَفاِض َعذذِا الذذذَمْعنَى َتَكصَّ

ُِ َأْوُجًها ،َوإِْاَضاِح ِ  َفإَِلْاَج َأْمثَِصً  َعَصى  لَِج  ،َولَِقْرِجْاِح الذَمْعنَى فِاما َاْ َقِم
(1)

: 
 الا ِ َث ل  األََول  

 أبِذي الَبَقذاِ  
ن
اِعِر اوَنَدُلسي نذِدَّن فِذي ِضَثذاِ  اوَْنذَدُلِس َوأضاذُد ُكنُت َأْقَرُأ َقِِّْاَدًة لصشَّ الرة

ننُف ُ  ََ ٍِ ُأ َت صِْاَصَها َوَشْرَحَها لِكَِقا
(2)

 َفإَِ ا بَِباِت مِْا أبَااتَِها َاُقوُل فِْاَها: ،

 [ِمَن الَبِسي طِ ]

نََوَ ااااااة    َفَجاااااا لِل  الااااااَا رِ َأنااااااواع  م 

 

ااااااااَان  ولِ   َ  َوَأَّ  َماااااااا ِن َمَسااااااااَرا ََ   

 
 

ُُ َنْفِسي: ُامكُِا َأْن َاْفَهَم َمْا َ َح َّ َلُ  مَا العرباَِّ  َأنَّ كصَِمَ   َفُقصُت فِي  اسذُم  (َفَجاِِذ

ْت مَِا   َْ ِِ ُأِخ ُِ َعْطذِ   (الُجذْوعِ َفاِع َولكِذاَّ َمذْا َمذاَضَ  الَعَربِاَّذَ  َعصِذَم َأنَّ  ،َوالَفذاُ  َحذْر

َفَ  َوال َِ َاَقَطاَبَقاِن فِي أشااَ  ذْالِّن و َُ  .منَها: فِي القَّْكاِر َوالقَّأناِث َمو

ْشَكاُل َوَاْعَصُم َأنَّ   ِِ ا َاُزوُل ا َْ ُُ َفبَه ُُ   (َفَجاِِ َفَقُ  َجذاَ ْت ُمَ نََّثذً   ؛(َفِجْاَع ِ َجْم َِ وَنَّ 

  
َ
َعذذ   َوِ ذذي ِِ  وَ  ،(ُمنَوَّ ذذَف ُ  ،(َجذذاُِِإَِ ا َكذذاَن اسذذَم َفاِعذذ َرًة َوَقذذاَل  َلَكاَنذذِت الِّن كَّ َْ َتذذَأتِي ُمذذ

ع    ا الذَمْعنَى أاًضا َوَاْظَفُر بِ ِ  ،(ُمنَوَّ َْ   ُِ ْعِر َاْعِر َُ أنَّ َمْا َ اَق َرْعَم الشن  .َم



 .َفصِْلَِج ُنِشاُر إلاَها أحَااًنا ،َوَقْد َتقََعصَُّق َحَرَكُ  البِنَاِ  بَِمْوُيوِعنَا (1 

 2)  ِْ ٍ  لِي َوَلْم َاْكَقِم ْمَكانِ  ،كَِقا ِِ ِِسًلمِاَِّ  َوُأَعصنُق عصاَها َقْدَض ا ُُ فِاِْ  ُعاوَن َمَراثِي الُبصَداِن ا  ،َأْجَم

ْت بَِها اوُمَّ ُ  ،َحقَّى َاْعَقبَِر بَِها أْبنَاُ  اوُمَّ ِ  قِي َمرَّ ََ َانَْسوا اوَْحَواَل الَّ َأْسأُل الَل  ،َوفِْاَها ُيُضو   َوِعَبر   ،َو

َُ بِ ِ َتَعاَلى َتْس   .ِهاَصُ  َوإِخَراَجُ  َوالنَّْف
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 الا ِ َث ل  الَث نِ  

اِرَّة فِي الُبْرَيِة:
َِ  َقاَل الُبو

 [ِمَن الَبِسي طِ ]

ااَ  بِاا  ااوَل اهِ َج     َوَلاان  َ ِضاايَق َرَّ 

 

ن ااااَ ِق ِ   ااااِ  م   إَِذا الَراااارِ     َتَجَ اااا  بِ َّ 

 
 

ْعَرابِاَِّ  فِي َتْوِجاذِ  النةُِّذوِص  ِِ ا البَاُْت َأاًضا مِْا أبْاَِا اوَْمثَِصِ  َعَصى َيُروَضةِ الَ َرَكاِت ا َْ فه

 َضُسذذوَنَّذذَج إَِ ا ُقْصذذَت:   ؛َوَتْفِسذذاِْرَ ا
ِ
َوكذذأنَّ  ،َفذذإِنَّ الذذذَمْعنَى َانَْقصِذذُب َتَماًمذذا ،(َجاَ ذذَج َو  ،(وُل الل

اِحَب البَاِْت َخاَرَب َشْخًِّا َوَقاَل َلُ :   ََ 
ِ
ََ َاِضاُق َضسوَل الل  (.-- َجاُ َج 

ا إَِ ا َقَرْأَت   ََّ إِ َ  ،بالنَِِّّْب  (َضُسوَل أمَّ ُح أْاًضذا إِ ََ َاَقذَرجَّ ِِ َفإِنَّ الذَمْعنَى  ا َعصِْمذَت: َ ذ

ٍَ  ،َأْ : َكاَن َعَصى الذَمْفُعوِل بِِ َ َفإَِ ا َكذاَن َعَصذى الننذَدا ِ  ،النَُِّّْب َعَصى الننَدا ِ  َفذإِنَّ الِخَطذا

 
ن
 َوَاُكوُن الذَمْعنَى:  -- لصنَّبِي

ِ
ََ َاِضاُق  -- َاا َضُسوَل الل  .بِي َجاُ َج 

ا إَِ ا َكاَن َعَصى الذَمْفُعولِاَّ   َفإِنَّ الذذَمْعنَى:  ، ِ أمَّ
ِ
ََ َاِضذاُق َضُسذوَل الل  ،-- َجاُ ذَج 

 
ِ
َُ َضُسوِل الل ٍُ َلْاَس َم  .--َوَعَصْاِ  َفالِخَطا

قِي َنَرى الذُمَهنِْدَ  َنََِّب الَعَداَ  َلَها ْعَرابِاَِّ  الَّ ِِ  .َوبِِ  ُنْدِضُك َيُرْوَضَة الَ َرَكاِت ا

 الا ِ َث ل  الَث لِث  

ًَ آَخَر فِي َ لَِج: إَِلْاَج  َجذاُل الثًَّلَثذ ُ إَِ ا ُقْصَت:  إِنََّج  مَِثا ُسذوَل الرن َاْخَقصِذُ   (َمَدَح الرَّ

َجاُل َثًَلًثذاَعْا َقولَِج:   ُسوَل الرن ُل بالذ ،(َمَدَح الرَّ َجذاِل َوالثًَّلَثذ ِ ذَْفذاوَوَّ  ،ُمَطاَبَقِ  بذاَا الرن

َجاِل َوُ م  إَِلى َعَديِ فِْاِ  َاُكوُن َنظُرَك فَ  ذا فِذي الثَّذانِي َفذ ،(َثًَلَثذ    الرن إَِلذى َعذَدِي إِنَّ َنَظذَرَك أمَّ

اِت ال  ذَْمرَّ
َ
 !(َثًَلث   َمْدِح َوِ ي
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 الا ِ َث ل  الَرابِل  

ذوْ َسأَلنِي َاوْ  ََ  ُِ ََ أَ ًما مَِا اوَاَّاِ  َأخ  َعْا َمْقَط ذِ  َقذاًًِِل:  َغذِ  الُكرِياَّ   َنَشذْرُتُ  بالصة
ْفَهذُم تِي

ُ  مِذذْا ! َفُقْصذذُت َلذذُ  ُمِجْاًبذذا َعَصذذى ُسذذ الِِ : َالَكذذًَلَ  لاَقذذَج َتْرَجمَقذذُ  إَِلذذى الَعَربِاَّذذ ِ  ا َمْقَطذذ َْ  ذذ

اُمَ اَيَرتِي الَقِدْاَمِ   َْ  .َتَكصَّمُت فِْاِ  َعْا َك

ا (َرتِي الَقِدْاَمذ ِ ُمَ اَيذونَّنِي ُقْصُت:   ؛ُثمَّ َتنَبَّْهُت أنَّ َكًَلمِي فِْاِ  ُقُِّوض  َوَنْق    َْ ! َفهذ

هِ  ِْ َِ َلذذُ  الِعْصذذُم بُِمَ اَيذذَرتِي  ذذ ذذاِِ ْفذذُت الذذ ،الَكذذًلُ  ُمْشذذِعر  بذذأنَّ السَّ ُمَ اَيَرَة ذَْحْاذذُث َعرَّ

 (.َّبإَِياَفقَِها إَِلى َيِمْاِر  

ُ  مِْا ُمَ اَيَرِة لِي َقِدْاَم ِ  ا َمْقَط َْ َّ َأْن أُقوَل: َ 
 ،َتنِوْاِا القَّنكِْاذرِ  بِاسقِْخَدا ِ  ،َوَكاَن َعَصي

ِه ال ِْ ِِ بِه اِِ َُ فِي حاَرِة َوَيْ َشِ  َوَاُظذاَّ َأنَّ  ،ُمَ اَيَرةِ ذْلَِاُدلَّ َعَصى َعَدِ  ِعْصِم السَّ ََ َاَق  ْ
لَِكي

رُ لكِنَُّ  َلُ  َعْهًدا بَِها وَ  كَّ َْ  .َنْفَسُ  بالننْسَاانِ  َوَاقَِّهمَ  ،هُ ََ َاَق

 الا ِ َث ل  الَخ ِم   

:إِ 
ن
ن النَّاُبْصِسي

ْعِرََّّ لَِعْبِد الَغنِي ا الَبْاَت الشن َْ  َ ا َقَرَأ َواِحد   

 [ِمَن الاَ ِا  اِ ]

ااااااار     اااااااِص َ ع     ََّااااااا َِّن  فِااااااا  ال َق  

 

ر    َّ َسااااااااااا    َفااااااااااااَ ذ  ااااااااااا   َأن   َلس 

 
 

ُِ  (َفَأْ ُكُرهُ َفَصْو َقاَل:   ْف ُل  ،بالنَِّّْذِب  (َفذَأْ ُكَرهُ َفذإِنَّ َمْعنَذاُه َاْخَقصِذُ  َعذْا:   ،بذالرَّ َفذاوَوَّ

ُكُرهُ  ْْ ََ َانَْساهُ  ،َمْعنَاُه: أنَُّ  َا ونَّ الذذَمْعنَى  ؛َولكِاَّ الثَّذانِي فِْاذِ  َبَاذان  َزاِِذد  َوَجَمذال  َأْزَاذدُ  ،َو

ا مَا الَجَماِل َعَصى َسابِِق ِ  ،(َأَنا َلْم أْنَسُ  َحقَّى َأْ ُكَرهُ َاِِّْاُر:   َْ ََ َاْخَفى َكْم له  .َو
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 الا ِ َث ل  الَس ِ س  

نَ   َيِة َلَرَأ  
ثَِ ِة اآلتِ ِ  األَم 

ِْ َن  إَِل    و م  ََّبِي َر م َلو  َنَظر  ر  َراِب  بيَن َمَع نِي َه  ف   بَِسَبِص اإِل  

ًدا َفُا ِسْا إَِلْاَج *  ُِ َعْطِ   .َلْم َتْرَحْم ُمَ مَّ ُ  َاْعنِي َأنَّذَج َلذْم َتْرَحْمذ ،َفالَفاُ  ُ نَا َحْر

 .َوُ َو َلْم ُاْ ِسْا إَِلْاَج 

ًدا َفُاْ ِسَا إَِلْاَج *  ا ُ نَا َفَقُكوُن َسَببِاَّ ً  .َلْم َتْرَحْم ُمَ مَّ َواْلَمْعنَى: َأنََّج َلْم َتْرَحْمُ   ،َأمَّ

 .َحقَّى ُاْ ِسَا إَِلْاَج بَِسَبِب َضْحَمقَِج َل ُ 

ًدا َفُاْ ِسُا إَِلْاَج *  ا ُ نَا َفالُجْمَصُ  أَ  .َلْم َتْرَحْم ُمَ مَّ َأنَّذَج  :َتْعنِذي ،الثَّانَِاُ  فِْاَها َخَبِراَّ   مَّ

ا ُ َو ُاْ ِسُا إَِلْاَج  َْ   َُ  .َلْم َتْرَحْمُ  َوَم

 الا ِ َث ل  الَس بِل  

ِ َه     َفه 
 َبيِّن  فِ

  َتَخب ط 
نَ  فِ َ ِل َلَوَ ع  ِ  الج 

ِْ َراَب فِ    لَِ  َلو  َأَ ل نَ  اإِل   َْ  َوََّ

د  *   ِ  ،ُ  ُ نَا َتْعصِْاصَِاذ   َفالًلَّ  .لَِاْخُرَج ُمَ مَّ
ْ
 ،َوَاُكذوُن َمْعنَذى اْلُجمَصذِ : َأنَّذَج ُقْمذَت بَِشذي

د  بَِسَببِ ِ   .لَِاخُرَج م مَّ

د  *  ا ُ نَا َنَرى الًلَّ  .لَِاْخُرْج ُمَ مَّ َِ َفَاظَهُر َأنََّها لِلَمرِ َأمَّ ى َواُكوُن َمْعنَ  ،َ  َجَزَمِت الِفْع

ًدا بالُخروِج!  الجمَصِ : َأنََّج َأَمْرَت َم مَّ

ًدا*  ا ُ نَا فالًلَّ  .لُِاْخِرَج ُمَ مَّ ِِ َوَاكوُن الْ َأمَّ َِ َمعنَى: َواِحذد  مِذَا النَّذاِ  ذُ  لصقَّعصا َفَعذ

 
ْ
ًدا ُاْخِرَج َشاًئا لَِكي  . ِ بَِسَببِ  الَخُر ُم مَّ

 الا ِ َث ل  الَث ِمن  

ا َما  َكَرُه السة  َْ  َوَأوَضَيُه فِي َبَاذاِن َمَعذانِي   
ة
ََّ اورِي (إِ

 اَ اْ َبذ ُق رْ الَفذوَ » َحاذُث قذاَل: (1)



قِي َ َكَرَ ا أُبو َحاَّ  ،(4/422 َسبََقُ  إلاِ  الُمربنُي فِي الُمْقَقَضِب  (1  ة َكَما فِي الَمنَاَظَرِة الَّ
=  انَ َوالّساَرافِي
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 ا فِ هَ عِ ِي وْ مَ 
ِ
َْ   :َت صْ ا قُ  َ إِ  َج نَّ أَ  : ِ فَ الِّن وَ  ا ِ نَ ثْ قِ ْس ي اَ ََّ  م   َ ضْ ا يِ    انَ َكذ ،ِب ِّْذالنَّ بِ  (اًرارَ اْ  قِ إ

َْ   :َت ْصذذا قُ  َ إِ وَ  ،اًرذذارَ اْ قِ  ُ  قُ نْ َاذذ مَ  َ ضْ الذذدن  نَّ إِ  :ىنَ عْ مَ ذالذذفَ  ،ا ً نَ ثْ قِ اْسذذ ََّ  م  َ ذذضْ ا يِ  ذذ  ،(اط  رَ ْاذذ قِ إ

َْ صَ عَ  (مُ  َ ضْ الدن ذ فَ  ، ً فَ َِ  انَ كَ  ُِ فْ بالرَّ   َنذ رُ ْاذغَ  ا   ا َتذى  
 رُ ْاذغَ  مَ  َ ضْ الذدن  أنَّ   :ىنَ عْ مَ ذالذوَ  ، ِ اقِ

«(اطِ رَ اْ قِ 
(1)

. 

 الا ِ َث ل  الَ  َِّل  

 ِِ ُِ ا َغِ  ُتِزا  َتَعذاَلى:إنَّ َقَواِعَد الصة
ِ
 ڇ ڇ...} لَباَ  َوُتبانُا المذراَي مذْا قذوِل الل

 .(البقرة) { ں... ڌڌ  ڍ ڍ

ِ   (ڇَوإَِ ا ُقَرَأُه َواِحد  بَِفْقِح القَّاِ  مِْا َقْولِِ :  
ن
َفإِنَّ المعنَى َانَْقصُِب إَِلى َمْعنًذى َسذي

ا ا َقْد َحَدَث َقِداًما  ،ِجد  َْ ٍِ النَّذاِ   لَِواِحِد مِاَ َو  ِِ مِذَا اوَْعذَرا  ،َواْقَشذَعرَّ َلذُ  ِجْصذُد َضجذ

 ابِذرَ عْ أَ  َُ مِ َسذ» َكَما َحَكاُه ابُا ُققاَبَ  َقاًًِِل:
 
ُمْشِركِاَا َحقَّذى ذ]َوَ ُتنْكُِ ذوا اْلذ: أُ رَ ْقذا اَ اًمذمَ إِ  ي

  : سب انَ فقاَل  (وا ُ كِ نْ تُ   ا ِ تَ  ِح قْ فَ بِ ُاْ مِنُوا[ 
ِ
ِِ  َِ بْ !  ْا قَ الل ! َهُ دَ ْعذبَ  َ  ْاذكَ فَ  ح  اْ بِذقَ   ِ ًَل ْس ا

َِ قِ فَ  ََ ] :ةُ ا َ رَ القِ وَ  ،ا   ْ لَ   ُ : إنَّ  ُ لَ  ا  .[نْكُِ وا تُ َو

«اللُ   َ رَّ ا َح مَ  ِة  ِ   اُ ا فإنَّ امً مَ ا إِ  َ دَ عْ بَ  هُ وْ صُ عَ جْ  تَ ََ  ،اللُ   ُ  َ بَّ قَ  :اَل قَ فَ 
(2)

. 
 الذَوِزاُر أُبذو َسذأاًضذا َوَ َكَر 

ة
الخذالُق ]: اْوَْعَمذى اْقذَرأُ  َوَكذاَن َسذابق  » :َقذاًًِِل  عِد البذي

ُِ  َِ َعذفَ  َما فاسُق  َاا: َقاَل   ُ اَ قِ لَ  اإِ َ  انَ َجابَ  َفَكاَن اْباُ  [ضُ الُمِّوَّ  الباضُئ  َّ ال ذر ِْ ذ  ُتشذركُ  الَّ



مقاِع َوالمَ اَنَس ِ  = ِِ  (.97ص  فِي ا

 1)  
ن
اورِي  َلُ  أاًضا (الطنَراُز فِي اوَْلَغازِ  اوَلَغاُز النَّ واَُّ   ،(4/71 اوشباُه والنََّظاُِِر فِي النَّْ ِو لصسة

 (.36ص 

بِا ُققابَ   (2 
ِ
 (.2/175 ُعاوُن اوَخباِض َ
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ِ
ََ ]: ةً مرَّ  َوَقَرأَ : َقاَل  فِاِ َ بِالل  ،(نْكُِ ذواتُ   َتذا ِ  بَِفذْقِح  [ُا منُوا َحقَّى ُمْشركااذالْ  ُتنْكُ وا َو

«!مْ هُ  ْ كِ ننْ  َلمْ  نُواآمَ  َوإِنْ : َجاَبانَ  اْباُ  َقاَل فَ 
(1)

. 

ضِ َوَبْاَا   ،(ُتنْكُِ واَو  ،(َتنْكُِ واُاْنُظِر الَفاِضَق باَا:   ضِ َو  ،(الذُمَِّوَّ (الذذُمَِّون
(2)

َكذَم  ،

َّ ُاَعاُيوَن ُ  ،َاَقَغاَُّر الذَمْعنَى بَِقَغاةِر الَ َرَك ِ  ِْ ٍُ الَّ ْعرا ِِ ا ُ َو ا َْ قِذي ُاِراذُدوَن  ،َفه َوالَ َرَكُ  الَّ

 .إَِزاَلَقَها

 الا ِ َث ل  الَع ِشر  

سذَفاِض  ِِ  ٍِ عذَرا ِِ اِق َعذْا َيذروَضِة ا مذاِ  ابذِا الذَوضَّ
ِِ ا الِمَثاُل َأْخَرْجنَاُه مِْا َكذًَلِ  ا َْ  

ََ » َوَقاَل: ،المعنَى َوإِظَهاِضِه فِي اَوْسَما ِ   .(داْ زَ  اَ َس ْح أَ  امَ  : َت صْ قُ  َلوْ  َأنََّج  ىرَ تَ  َأ

 َهذاَأاة   ِ َأْبَعاِيذ َعذاْ  امً هِ فْ قَ ْسذمُ  َلُكنْذَت  ،(َدِ ْاذزَ  اُ َسذْح أَ  َمذا : صذَت قُ  َوَلوْ  .َل ُ  اام   َ  َلُكنَْت 

 .َاُ َس ْح أَ 

بً  َلُكنَْت  (!ادً اْ زَ  اَ َس ْح أَ  َما : َت صْ قُ  َوَلو  .اُمَقَعجن

ٍُ  طَ قِ ْس أُ  َفَصوْ  ْعَرا ِ ِْ هِ  فِي ا ِْ ه ْت طَ صَ قَ ْخ ََ  ،اْلُوُجوهِ  َ  ِْ  ٍَ رِ ْعذتُ  َأنْ  َفَوَجذَب  ،اْلمَعذانِي َ 

ْشَكاُل  َحقَّى َاُزوَل  اْوَْسَما َ  ِ ِْ «ا
(3)

. 

 الاِ َث ل  الَ  ِ ي َ َشَر 

ا ُ َو  َْ ؤَ   َّ ُنِسَب إَِلى ابنَِ  أبِي اوَسَوِي الدة ِْ َما مَ ْج َما أَ لِي:  اْلِمَثاُل الَّ ا  ،(ِ السَّ َْ َفها

رِّ  َ رِك  بيَن َمَع ن  َث َثة  ال ِ ث ل  إَِذا ج  َِ َ ش   َ  َ ِن الَ َرََّ 



ضن فِي المَ اَي  (1   َنْثُر الدة
ن
 (.5/181 َراِت لآلبي

ِه َحَرَكُ  بِنَا ِ  (2  ِْ  .َحَرَكُ   

اِق  (3  بِا الَوضَّ
ِ
ُِ النَّ ِو َ  (.143ص  ِعَص
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َما َ *  َِ السَّ ِب  .َما َأجَم ا َاُكوُن لصقََّعجة َْ  َ. 

َما ُ *  َِ السَّ  .َاُكوُن لصنَِّفي .َما َأْجَم

َماِ َ*  ُِ السَّ سقِْفَها ِ  .َما َأْجَم
ِ
 .اُكوُن لًل

 الاِ َث ل  الَث نِ  َ َشَر 

ٍُ فِي  لَِج مِ  ًَ آَخَر َوُ َو َقْوُلنَا:  َوَأْيِر ذد  ُمْكذِر   َتْصِمْاذُْه َزْاذًداثا َوإَِ ا َضَفْعنَذا  (.ُمَ مَّ

هُ   ُْ ِد َأْكذَرَ  َزْاذًدا (َتْصِمْا ذا إَِ ا َنَِّذْبنَا   .َفاُكوُن اْلَمعنَى: َأنَّ ُغًلَ  ُمَ مَّ هُ َأمَّ َْ َفَاُكذوُن  (َتْصِمْاذ

ًدا َأْكَرَ  َزْادً  ًَ مْا   (وَنَّ َزْاًدا ؛ااْلَمعنَى: َأنَّ ُمَ مَّ هُ َاكوُن َبَد َْ  .َأْو: َعْطَ  بَااِن َل ُ  (َتْصِمْا

 الاِ َث ل  الَث لَِث َ َشَر  

ْ  فِ  ذلَِ  ِمَث ّلم آَخرَ  َا )ََّ    ،خ  َّ   الَوا ِل  َبع 
ِ
  (َو َو اّل

 * 
ِ
ِِ الل ِِ َجاَ َد فِي َسبِْا ذ ً  (َفُهنَذا َتُكذوُن  َكذمْ  .َكْم َضُج َاْعنِذي: ِضَجذال   ،لصقَّْكثاذرِ  َخَبِراَّ

 .َكثِاروَن َجاَ ُدوا

 * 
ِ
ِِ الل ًَ  .َكْم َضُجًًل َجاَ َد فِي َسبِْا ا ُ نَا َفَقُكوُن اسقِفَهامِاًَّ  َوَتُكذوُن الُجْمَصذُ  ُسذ ا َأمَّ

َجاِل الْ   .ُمَجاِ دااَ ذَعْا َعَدِي الرن

 * 
ِ
ِِ الل ِ  َجاَ َد فِي َسبِْا ا ُ نَ  .َكْم َضُج ِِ اْلَمْعنَى َأمَّ ا َفَقُكوُن اسقِْفَهامِاًَّ  َولكِْا باخقًِل

ابُِق  َّ َاْ ِمُصُ  الِمثاُل السَّ
ِْ ِِ  ،الَّ ُجذ ا الرَّ َْ اِت ِجَهذاِي  ذ ذ اُل َعذْا َعذَدِي َمذرَّ َوُ نَا َاُكذوُن السة

َجالِ  ،اْلَمُْكوضِ   !َولاَس السة اُل َعْا َعَدِي لرن

 الاِ َث ل  الَرابَِل َ َشَر  

ُِ ُ نَ  ذِ  َوْيذ اَك مَِثال  َمْشُهوض  َاْسَقْخِدُمُ  َكثِار  مَِا الذُمْعِربِْاَا َوُ َو َقْد َمذَر َمَعنَذا فِذي قَِِّّ

 َتَعذاَلى:
ِ
 َضُجًًل َقَرأ َقْوَل الل

ة
َؤلِي َُ أُبو اوَْسَوِي الدة  ڤ ڤ ڤ } ال َرَكاِت َحاُث َسِم
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 (.القوبذذذذذذ   { ک.. چ  ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ

   ُ َوْج  زَّ عَ  :َوَقاَل  يِ وَ ْس اْوَ  أَبُو َ لَِج  مَ ظَ عْ قَ اْس فَ  ،(َوَضُسوُل ُ ْسِر  بِكَ 
ِ
« ِ لِ َضُسوْ  اْ مِ  أَ رَ بْ اَ  أَنْ  الل

(1)
. 

َّ ُاَبانُا الذَمْعنَى
ِْ ٍُ ُ َو الَّ ْعَرا ِِ ُِ َاِِّْاُر َمْعنَاَ ا:  وَضُسذوُلُ  َبذِرَّ    ،فا ْف َفإَِ ا ُقِرَئ بالرَّ

َولكِذْا بذالَجرن َاُكذوُن الذذَمْعنَى:  أنَّ الَل  ،(َكَما أنَّ الَل َتَعاَلى َبِرَّ   مِذنُْهم مَِا الذُمْشِركِااَ 

ْاَا َوَبِرَّ   مِْا َضُسولِ ِ 
! (َبِرَّ   مَِا الذُمْشِركِ

ِ
 َوالِعَااُ  بالل

 الاِ َث ل  الَخ ِمَ  َ َشَر 

ٍِ الَبذبِ  اًمذاِِ قَ  ا َ  َمذاْ   :َج  لِ  ُِ ثْ مِ وَ » :(الَ الِ َقاَل ِساَبَوْاِ  ِعنَْد الَكًلِ  َعَصى    ىَصذعَ  ،(ا

ذذ ا َ  َمذذاْ   :َّْ أَ  ،الِ الَ ذذ ٍِ الَبذذبِ  م  اِِ َقذذ وَ ُ ذذ َِّْ الَّ َْ  .(ا ذذأَ وَ  .دُ ْاذذرِ تُ  ىنَ عْ مَ ذالذذ ا ذذ   ِ ْاذذفِ  ُِ امِذذالعَ  امَّ

َْ   : ِ لَ زِ نْ مَ بِ فَ    دُ بْ عَ  ا 
ِ
 ُبنِذ دْ َقذ أ  دَ َقذبْ مُ  (َمذاْ   نَّ وَ  (؛الل

َ
 َْ َكذوَ  .م  اْسذ  ِ ْاذصَ عَ  ي

 اضُ الذدَّ  اِ مَ ذلِذ : َج لِ

 .(اُبهابَ  اوًح قُ فْ مَ 

  ار  َخ  ا َ  َماْ  : همْ ولُ قَ  اأمَّ 
  ر  اْ َخ  وَ  ُ  َِّْ الَّ  اِ مَ  :  ِ لِ وْ قَ  ىصَ عَ  وَ هُ فَ  ،(َج نْ مِ

َ  (؛َج نْ مِ
ِ
 مْ لَ  َج نَّ و

 ، ُ صَِمَكذُاعْ فَ  لِ وْ  ُ ْس مَ ذالذ ىَصذعَ  ُص ُ ْضذفَ  َج َلذ انَ بَ قَ اْسذ دِ َقذ انِ َسذنْ إِ  ىلَ إِ  ومَِئ تُ  :وْ أَ  ،رَ اْ ِش تُ  أنْ  يْ رِ تُ 

 َج َلذ انَ بَ قَ اْسذ دِ َقذ انِ َسذنْ إِ  ىلَ إِ  َت أْ مَ وْ أَ  نْ إِ فَ  .(َج نْ مِ  ُِ َض فْ أَ  وَ  ُ  َِّْ الَّ  ا َ  َماْ   َت يْ ضَ أَ  َج نَّ لكِ وَ 

 َج نَّذأَ كَ  ،(امً اِِ قَ  ا َ  َماْ   َت:صْ قُ  امَ كَ  ،(َج نْ مِ  ارً اْ َخ   َت بْ َِّ نَ  صَِمَك ُ ُاعْ  نْ أَ  َت يْ ضَ أَ فَ  ، ِ اْ صَ عَ  ُص ُ ْض فَ 

َْ  اْ عَ  َج لَ أَ ْس أَ  أنْ  دُ ضاِ أُ  ماإنَّ : َت صْ قُ  ذ ا  ذ دْ َقذ َِّْ الَّ  ُب ُ ِّْذنَ وَ  .اَهذبِ  َفَضذَصَج  دْ َقذ الِ َحذ يفِذ اضَ ََ

«(امً اِِ قَ  ُنَج أْ َش  امَ   ِب ِّْ نَ كَ 
(2)

. 



 1)  
ن
انِي بِا اوَنَباِضَّن  ،(4ص  الذُم َكُم فِي َنْقِط الذُمَِّاَحِ  لصدَّ

ِ
َوَتاِضاُخ  ،(20ص  َوُنْزَ ُ  اوَلِبَّاِ  َ

 َوَسَبُب َوْي  ،(25/193 ِيَمشَق 
ن
ُاورِي  .َوَما َبْعَدَ ا ،(36ص  ُِ ِعْصِم الَعَربِاَِّ  لصسة

 2)  ٍُ  (.2/61 الكَِقا
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 الاِ َث ل  الَس ِ َس َ َشَر 

َ  بيَن َ  َتي   َ رِّ َ طِي ل  َأن  ن  ََ َنس  ِن اإِل َراب  ََّي  ا َلو  َل   َ ر  َْ  ِن الج  َ َ ي ِن َوََّ

َ لصنَّفي .ََ َاْخُرُج َأحَمدُ * 
ُِ َمْعنَى الَخَبرِ  ،َوِ ي  .وَنََّج ُتخبُِر بَِعَدِ  ُخُروِج ِ  ؛َوَتْ ِم

ا ُ نَا َفَقُكوُن لصنَّْهي .ََ َاْخُرْج َأحَمدُ *   َوَأنََّج َتنَْهاُه َعِا الُخُروِج! ،َأمَّ

 الاِ َث ل  الَس بَِل َ َشَر 

لِ  َْ ٍِ َوَكذذ عذذَرا ِِ ذذَ  بذذاَا ا ابَِطذذَ  الَقِواَّ َج َلذذْو َنَظْرَنذذا إَِلذذى َ ذذاَتْاِا الُجْمَصَقذذْاِا َفنَذذَرى الرَّ

ِِ النَّاضَ َمعنَى َمَثًًل َلْو ُقْصنَا:  ذَْوال بِالَجْزِ   (ََ َتْدُن مَِا اَوَسِد َفَاْأُكْصَج َو:   (ََ َتْكُفْر َتْدُخ

نَّ الَجذْزَ  َ  ؛َاُكذوُن َخَطذًأ ُمْسذَقْهَجنًا َوَغَصًطذا َفاِحًشذا ،(َاأُكَِو  (َتْدُخِفِي فِْعَصي:  
ِ
و

ُل َسَبًبا لصثَّذانِي َببِاَُّ  بَأْن َاُكوَن اوَوَّ ََّ إَِ ا َجاَزِت السَّ ِه إِ ِْ ََ  ،َاجوُز َوالَ اَلُ     َومِذْا ُ نَذا 

ذذَببِاَُّ  وَنَّذذُ  َلذذْو ُقْصنَذذا:   ََ َتكُفذذْر َتذذدْ َتِِّذذحة السَّ ِِ النَّذذاضَ إِْن  ََ َتذذْدُن مِذذَا اوََسذذِد َو:   (ُخ إِْن 

ََ َاْكُفرُ  .(َفَاأُكْصَج  ُِ  َفَكْاَ  َمْا   .النَّاَضَ َوَكْلَِج بالننْسَبِ  لصُجْمَصِ  الثَّانَِا ِ  َاْدُخ

 الاِ َث ل  الَث ِمَن َ َشَر 

ًَ بِذ  ِِ  (َماَوَكْلَِج َلْو َيَرْبنَا مَِثا َأنَّ َمْعنَاَ ا َاْخذَصُِ  َتَماًما مِذْا  َنَرى ،فِي َثًلِث ُجَم

 َكالتِي: ،ُجْمَصِ  إَِلى ُأْخَرى

ْعَطا ِ  ،َأَنا َما َأْعَطاُقَج *  ِِ ِِ   .لِنَِفي ا  .َنافَِا ً  (َمابَِجْع

ْعَطا ِ  ،َأَنا َما َأْعَطْاُقَج *  ِِ ْثَباِت ا ِِ، َّ ِْ وَلً  بَِمْعنَى الَّ َُ  .بَِجْعصَِها َمْو

ْعَطذذا ِ  ،ْعَطْاُقذذَج َأَنذذا َمذذا أَ *  ِِ ْعَطذذاِ  ُمْسَقْفِسذذًرا َعذذَدَ  ا ِِ ذذ اِل َعذذِا ا بَِجعصَِهذذا َأَياًة  ،لصسة

سقِْفَها ِ 
ِ
 .لًل
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 الاِ َث ل  الَ  ََِّل َ َشَر 

َقْاِا َاُكوُن السة اُل بذ   (َماْ َوَكْلَِج َنَرى الَفرَق َواِيً ا َباننًا فِي َ اَتْاِا اْلُجمَصَقْاِا الصَّ

ٍُ بِذ َوالَجوَ  : ،(اْ مَ ا
َ
 َوِ ي

 َمْا َأْسَعُد النَّاِ َ َمْا َأْسَعَد النَّاَ !* 

 َمْا َأْكَرُ  النَّاِ َ َمْا َأْكَرَ  النَّاَ !* 

وَن  ر   الاِ َث ل  الِعش 

 َْ َمعنَى َتَماًمذا مِذْا َعذَدِ  ذَْفَصذِو اسذَقْخَدْمَقُ  َاَقَغاَّذُر الذ ،الَ ذاُل فِذي َتنذواِا القَّنكاذرِ  اَوَك

ِِ فِذذي َمسذذأَلِ  َوُقْصذذَت َلذذُ :   ،ْخَدامِ ِ اسذذقِ  َُ َضُجذذ ْمذذَت َمذذ ذذ ِ َكالتِي:ِعنذذَد َمذذا َتَكصَّ أَّْ:  ،(ََ

 .ُاْسُكْت ُسُكوًتا َما

ونَّ القَّنذذواَا لصقَّنكاذذِر َوَاُكذذوُن أمذذًرا  ؛َمقُِّوُي عذذدَ  الَكذذًلِ  فِذذي َشذذي ِ ذَاُكذذوُن اْلذذ

كوِت فِي الَكًلِ  ُكصن ِ   ،وِن القَّنذوااِ بدُ  (ََ ِ َولكِْا إَِ ا ُقْصَت َلُ :   ،( ِ  ِجنِْس الَكًَل  بالسة

كُ  ،النَ  أَّْ: ُاْسُكِت  ََ بِِجنِْس  َعاِ وِت َفَاُكوُن َقْد َأَمْرَتُ  بالسة َّ بانََج وبانَُ   ِْ الَكًلِ  الَّ

 .الَكًل ِ 

  : َِ ِن شي ِ  (ِ ْا ِ َومِثُصُ  َلو قِْا ااَيِة يف ُك ذا إِ  ،اُكوُن معنَى الزن :  أمَّ َِ بذدوِن  (ِ ْاذ ِ َ ا قاذ

َااَيُة فِي شيِ  معُصوِ  باَا ال ِم َو الذْالقَّنواِا َتُكوُن الزن  .ُمَخاَرِب ذُْمَقَكصن

وَن  ر   الاِ َث ل  الَ  ِ ي َوالِعش 

ٍِ الَ َرَكاِت فذًَل بذأَ  أْن َنذُْكَر َشذاًئا مِذْا َيذُروَضِة َمْعِرَفذِ  َحَرَكذاِت  َوَما ُيْمنَا فِي َبا

ُُ فِي اوَوَ اِ  َواوَْغًلِط فِي الَفْهذمِ  ؛ِ  أاًضاالبِنَا
خقًِلَط فِْاَها ُاوقِ

ِ
 الَفذاِضُق  ،ونَّ اَ

َ
َوِ ذي

ِِ الَكصَِماِت  ُِ باَا َتَداُخ َلذْم  ،َفَصذْو َلذْم َتُكذْا تِْصذَج الَ َرَكذاُت  ،َبْعِضَها فِي َبْعذ ِ  َوالَفْاَِّ
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ِِ فِي الَكصِ  ََ فِْع ْق بِاَا مَِّْدِض َو اَِّ  َمَثًًل َماِت ُاَفرَّ
ا لَِسذاِِِر  ،(َفِهذمَ َو  (َفْهمِ َكذذ  ،الثةًَلثِ َْ َوكذ

اِت َكذ:    !(َفِهم  َو  (ُفِهمَ الُمشَققَّ

 َكذ 
ن
ََ اْلمفُعوِل فِي َغْاِر الثةًلثِي ِِ َو ََ باَا اسِم الَفاِع ََ َبْاَا  ،(ُمْ َقَر ِ َو  (ُمْ َقِر ِ َو َو

ِِ  الْ   (َفِهَم َاْفَهذمُ َكذذ  (َمبنِي لصَمجُهولِ ذَوالبِنَاِ  لصَمفُعوِل  الْ  (لصَمعُصو ِ َمبنِي ذالبِنَاِ  لصَفاِع

 !(ُفِهَم ُاْفَهمُ َو 

ُِ َوالُمَثنَّذى فِذي َحذاَلَقي النَِّّْذِب َوالَجذرن  ََ البِنَاُ  َلم ُاْعَصِم الَفْرُق بذاَا الَجْمذ َكذذ:  ،َوَلْو

 .(ُم مِنَْااِ  وَ  (ُم مِنِااَ  وَ  ،(ُمسصَِمْااِ َو  (ُمسصِِمااَ  

وَن  ر   الاِ َث ل  الَث نِ  َوالِعش 

ر  َوََّبِيرِ َف لَِا     ِمن  َ ظِي ِ  َ و 
َِ َ   ََّ   ل َ َرََّ   َفَ َث م  ،َوَّل َ خ 

ذا   ،َوُ َو الظَّذاة  ،بالَكْسِر َوالَفْقِح مَِا الِ ْسَبانِ  (َاْ ِسُب   ذمن  (َاْ ُسذُب أمَّ َفِمذَا  ،بالضَّ

 ٍِ ْبَس   َكَما أنَّ  .الِ َسا من  (الصة ٍِ  ،بالضَّ ضتَِداِ  الثَّْو
ِ
ذا   ،َاُكوُن َ ذْبُس َأمَّ َفُهذَو  ،بِذالَفْقِح  (الصَّ

خقًِلِط اوَْمِر َوالقَِباِس ِ 
ِ
ْبغُ َو  .َ ا   ،بالَفْقِح ُ َو َمَِّْدض   (الَِّّ ْبغُ أمَّ َفُهَو أَثذُر  ،بالَكْسرِ  (الِّن

ْبغِ   (. الَِّّ

ذِ  َكَمذا َنذَرى َكثِاذًرا  ،اَّذُر َمْعنَاَ ذا بَِسذَبِب الَ َرَكذ ِ َوُ نَاَك َكصَِمذات  ُأخذَرى َاَقغَ  مِذَا الَعامَّ

ِة مِْاَقُقذ ُ َاُقوُلوَن   ذِ اُح ُ ذَو بَِفذْقِح  ،فِذي الَ ذِداِث الذذَمْشُهوضِ  ،بَِكْسذِر الذذِمْامِ  (الِ ذ َوالَِّّ

  ،َوالذَمْعنَى فِْاِهَما ُمخَقصِ   َتَماًما ،(الذِمْام 
ة
 ،مَ صَّ َس وَ   ِ اْ صَ عَ  اللُ  ىصَّ ََ  ، ُ لُ وْ قَ » :َقاَل الَخطَّابِي

ِة  ،مذاؤهُ  الّطُهوضُ   و:  رِ  ْ البَ  يفِ   اَ مِذ مِ اْ مِ ذالذ رِ ْسذكَ بِ  ونَ ُعذُاولَ  اةِ وَ الذرة  ا ة وَ َعذ (.َمْاَقُقذ ُ  الِ ذ

  ِ  اإنَّمَ وَ  ،(اَِقُق ُ مِ  : نَ وْ ولُ قُ اَ  .(َمْاَق ِ ذال 
َ
 رِ ْ ذالبَ  انَ وَ َاذَح  ونَ دُ اْ رِ اُ  ،مِ اْ مِ ذال  َ وَح قُ فْ مَ  ،(َمْاَقُق ُ   ي
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َْ  يفِذذ وُل ُقذذاَ  يَ ُمَبرن ذالذذ ُت عْ مِ َسذذ: وُل ُقذذاَ  ُعَمذذرَ  اَبذذأَ  ُت عْ مِ َسذذوَ  . ِ ْاذذفِ  اَت َمذذ ا َ إِ  : (ِماق ُ ذالذذ : ا ذذ

  ر  مْ أَ  وَ  ُ وَ  ،ُت وْ مَ ذال
  اَ مِ

ِ
«ا   رَ َح  ََ وَ  ل  ًَل َح   ِ اْ فِ  ُاقاُل  ََ  ،رِ  ْ البَ وَ  البَرن  يفِ  ُُ قَ اَ  -- الل

(1)
. 

ذأَ وَ  ، ِ ْاذفِ  َعْاُش ُ  امَّ مِ  اَت مَ  امَ  :وَ  ُ وَ  ،مِ اْ مِ ذال ِح قْ فَ بِ  وَ هُ فَ » ابُا َفاِضِ : َوَقاَل   ،(ِماَق ُ ذالذ  امَّ

َ  ؛رُ اْ غَ  ََ  مِ اْ مِ ذال ِح قْ فَ بِ  وَ  ُ  ُث اْ دِ ال َ وَ  ،ُس ُ فْ نَ  َمْوُت ذال وَ هُ فَ  مِ اْ مِ ذال رِ ْس كَ بِ 
ِ
«وُت مُ اَ  َِّْ الَّ  دُ اْ رِ اُ   ُ نَّ و

(2)
. 

َثاِت َولصَمِزْاِد  قِي ُأْفِرَيْت لصُمَثصَّ َوالُل  ،َفِفْاَها ُمْقَعذ   َوَفاِِذَدة   ،مِْا  لَِج َضاِجُعوا الُكُقَب الَّ

ُق   .الذُمَوفن

وَن  ر   الاِ َث ل  الَث لِث  َوالِعش 

ا الذِمَثاُل ُ َو َما َ َكذَرُه ابذُا َفذاِض ِ  َْ   ُ ْجذوَ  َوْجُهذَج  َوُ ذَو الَفذْرُق َبذْاَا الُجْمَصَقذْاِا:  ، 

(ر  ُح     ْج وَ  ُهَج ْج وَ  وَ  ،(ُحر  
(3)

. 

 ٍِ ْعَرا ِِ ََّ بِا َيذاَفِ  فِْاَهذا  ،َفًَل ُاْمكُِا القَّفِرْاُق بْاَا َتْانَِج الُجْمَصَقْاِا إِ ِِ َفاوُْوَلى َعَصذى ا

ا الثَّانَِاذُ  َفإِنََّهذا َعَصذى  ،َعَصى أنَّ َوْجَهُ  َكَوْجِ  ُحر   ،َمْعنَى القَّْشبِْا ِ  ِِ َأمَّ و َُ ذَفِ  َوالذذَمْو  ،الِّن

 .مِْا َغْاِر َتْشبِْا ِ  ،َفِفْاَها إِْخَباض  بأنَّ َوْجَهُ  ُحر  

وَن  ر   الاِ َث ل  الَرابِل  َوالِعش 

ا الذذذِمَثاُل ُ ذذَو َمذذا َضَواُه  َْ   َأنَّ  -- َجذذابِر   ذذ
َّ
 َ َكذذاةُ » :َقذذاَل  -- النَّبِذذي

«ُأمن ِ  َ َكاةُ  ،اْلَجنِااِ 
(4)

. 



ثااَ  (1  ًلُح َغَصِط الذم دن َْ   .(20ص  إ

  .(34ص  ِحصَاُ  الُفَقَها ِ  (2 

بِا َفاِض ِ  (3 
ِ
اِحبِي َ  (.35ص  الَِّّ

=            َوأحمُد فِي الذُمْسنَِد  ،(36150  بَِرْقِم: ،(7/288 َضَواُه ابُا أبي شابَ  فِي الذُمِّنَِّ   (4 
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 الَقذذاِضَّ:َقذذاَل الَعًلَّ 
 
ُِ » َمذذُ  الذذذُمًلَّ َعصِذذي ْف ذذِ اَ  ِ  ُنْسذذَخ ِ  َوفِذذي ،الثَّذذانِي فِذذي بِذذالرَّ ََ 

  ،بِالنَِّّْذذِب 
َ
كَِاذذ ُ : الننَهاَاذذ ِ  فِذذي .فِاِهَمذذا بِالنَِّّْذذِب  َوُحكِذذي ْْ ْبُح  :القَّ َّْ  َوُاذذْرَوى ،َوالنَّْ ذذرُ  الذذ

ُِ  اْلَ ِداُث  ْف َُ  َفَماْ  ،َوالنَِِّّْب  بِالرَّ َّ ُمْبَقَدأِ ذْالذ َخَبذرَ  َجَعَصذ ُ  َضَفذ ِْ ذ  :َفَاُكذونُ  ،(َ َكذاةُ   ُ ذوَ  الَّ

  اْوُ ن  َ َكاةُ 
َ
 .ُمْسَقْأَنِ   َ ْبِح  إَِلى َاْ َقاُج  َفًَل  ،اْلَجنِااِ  َ َكاةَ  ِ ي

َكاةِ  اْلَجنِااِ  َ َكاةُ : القَّْقِدارُ  َكانَ  َنََِّب  َوَماْ  َْ ذ ِ  َكذ ذا ،ُأمن َِ  َفَصمَّ ِْ  :َأوْ  ،ُنِِّذَب  اْلَجذاضة  ُحذ

ى  :َتْقِدارِ  َصىعَ  كَّ َْ كَِا ً  ُا ْْ ُِ  َت َِ  ،(ُأمن ِ  َ َكاةِ  مِْث ِْ َفُق ُ  َمَِّْدضُ ذْال َفُ  َِ ُِ ذْالذ َوُأقِذامَ  ،َو  ُمَضا

«َحا ا َخَرَج  إَِ ا اْلَجنِااِ  َ َبِح  مِاْ  ِعنَْدهُ  ُبدَّ  َفًَل  ،َقاَم ُ مُ  إَِلْا ِ 
(1)

. 

وَن  ر   الاِ َث ل  الَخ ِم   َوالِعش 

ِة النَّْ وِ ُكنَّا فِي ا لذَمْرَحَصِ  الثَّانَِاِ  مَِا الَجامَِعِ  َوَكاَن وُْسَقاِ  َمايَّ
(2)

ا الَجانِِب   َْ إْلذَما   هب

ٍِ  ،َوُاْقِ ُفنَا بِذَبْعِ  َأْمثَِصذِ  فِاذ ِ  ا الَبذا َْ قِذي َيذَرَبَها فِذي  ذ  َقْوُلذُ  فِذي  ،َومِذَا اوَْمثَِصذِ  الَّ
َ
ِ ذي



نَِا  ،(11343 بَِرْقِم:  ،(17/442  =  ،َوَغاُرُ م ،(2828 بَِرْقِم:  ،(3/103 َوأُبو َياُوَي فِي السة

ِ ْاح   َوُ َو  ََ   .َحِدْاث  

َصَبِ  اوُْسَقاُ  َ اوَكاضُ  (1  ٍُ َلَدى الطَّ ُِ الذَم ُبو  -َجَزاُه الُل َخْاًرا َوَثبََّقُ  َعَصى ِيْانِ ِ -ُ َو اوُْسَقاُ  الَفاِي

َصْاَمانِاَِّ  بُِكْريسَقانَ   .اوُْسَقاُ  بَِجامَِعِ  السة

 .(6/2656 مِْرَقاُة الذَمَفاتِْاِح لصَقاِضَّ  (2 

ِضَّة فِي: 
ِْ ْأِن والم فوُظ َعْا َأِِ : »(2/257  (ُمْخَقَِِّر ُسنَِا أبِي َياُويَ  َقاَل الَ افُِ  الذُمنْ ا الشَّ َْ    ِ مَّ

ُُ فِْاِهَما ْف ا الَ ِدْاِث: الرَّ َْ  .فِي َتْقاِْاِد  

َِ َوُاْدِحُض ُ  (َفإِنَّ َ َكاَتُ  َ َكاُة ُأمن ِ  َوَقاَل َبْعُضُهْم: فِي َقْولِِ :  ا القَّْأِوْا َْ   ُِ َباَحقِِ  مِْا  ،َما ُاْبطِ ِ ِِ   ِ َفإِنَُّ  َتْعصِْا

 .َغْاِر إِْحَداِث َ َكاةِ 

َ اَبِ  َوالقَّابِِعْااَ  ِض: َلْم ُاْرَو َعْا َأَحِد مَِا الَِّّ
ِْ ََ  ،َوَقاَل اْبُا الذُمنْ َوَساِِِر ُعَصَماِ  اوَْمَِّاِض: َأنَّ الَجنِْاَا 

َكاِة فِْا ِ  َّْ ِِ ال ََّ بِاْسقِْئنَا ُِ إِ ََّ َما ُضوََّ َعْا َأبِي َحنِْاَف َ  ،ُاْ َك َْ  ،إِ ََ َأْحِسُب َأ َ اَبُ  َواَفُقْوُه َقاَل: َو

 .انَقَهى.«َعَصْا ِ 
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 :القَّفِراِق باَا الُجْمَصَقْااِ 

هُ ْاذمِ ًَل تَ  ،الذذُمْخصَِ  َأِو:  ، ِ صِ خْ مُ ذال ا ِ قَ ْس اوُ  ا ُ رَ كْ إِ  ينِ بُ جِ عْ اُ *  ِه الُجْمَصذِ   .ُْ ِْ َفِفذي  ذ

ُْ بإِْكَراِ  ُأْسَقاِ ِ ُم الذُمْخصِ ِ  َفِ   َأْعنِي:  ،َقاَ  القًَّلمِا َعَصذى  ،(الذُمْخصِ َفَاُجوُز َجرة الِّن

ٍ  َمَ ًل   ،َفُهَو َمْجُروض   ،(اوُْسَقا َلْفِ     .َوَاُجوُز َنُِّْبُ  َعَصى َمْوقِِعِ  إِْ  ُ َو َمنُِّْو

 * ِِ ُِ  ،ُاْعِجُبنِذذي إِْكذذَراُ  اوُْسذذَقاِ  الَفاِيذذ هُ  ،َأِو: الَفاِيذذ َْ َومِذذْا ُ نَذذا َاُجذذوُز َجذذرة  .َتًَلمِْاذذ

َفِ  َكَما َكاَن الَ اُل فِي الُجْمَصِ  اوُْوَلى ُُ َنَظذرً  ،الِّن ْف ِن اوُْسذَقا ِ َوَاُجوُز الرَّ إِْ   ،ا إَلذى َمَ ذ

  ِ ِْ  ،ُ َو َفاِع  .َقاَ  بإِْكَراِ  القًَّلمِْا

ٍُ ُ َو الذُمْسِفُر َعِا الذَمْعنَى َوالذُمَبانُا لصُمْكِرِ  مَِا الذُمْكَرِ َ عَرا ِِ  َفا

وَن  ر   الاِ َث ل  الَس ِ س  َوالِعش 

ذْاِ  وَ  ا مَِثال  آَخُر َأَحدة مِذْا َحذدن السَّ َْ َّ ُاِهذاُا   ِْ ذ َأْنَكذى مِنْذُ  بِالذذُمَخاِيِع الذذُمَراِوِغ الَّ

ْعَرابِاَّ ِ  ِِ ِ  النَّا ِ  ،بالَ َرَكاِت ا َّ َجْهَصُ  لَعامَّ َوُ َو َما َ َكَرُه َااُقوت   ،َوُاْصِقُمُ  الَ َجَر َوُاَعرن

  دُ ْبذعَ  اَل َقذوَ   ياِيذالقَ  َ  ُسذوْ اُ  وُبذأَ  َِ َخذيَ : اَل َقذ أنَّذ ُ  َّن وِ ْ ذالنَّ  رِ مَ ْح اوَ بَِسنَِدِه إَلى 
ِ
 اُ ْبذ الل

رِ فَ عْ َج 
(1)

 اِِ َسذالكِ  هُ دَ نْذعِ وَ  دِ اْ ِشذالرَّ  ىَصذعَ  (اِ َسذال َ  اُ ْبذ دُ مَّ  َ مُ : 
ة
 رَ ْاذمِ أَ  اَاذ :اَل َقذفَ  ، ُ ُثذدن  َ اُ  ي

َْ  َج بِ  دَ عِ َس  دْ قَ  !اَ اْ نِ مِ  ْ مُ ذال  فِ وْ الكُ  ا 
ة
 .َج صَ غَ َش وَ  ي

َ  ؛ينِ غُ رِ فْ قَ ْس اَ  وُ  ْ النَّ : دُ اْ ِش الرَّ  اَل قَ فَ 
ِ
 .رِ عْ الشن وَ  رآنِ القُ  ىصَ عَ   ِ بِ  لة دِ قَ ْس أَ  ينِ نَّ و

 ، َ اَاذالغَ  ُِ ُجذالرَّ   ِ اْ فِ  غَ صَ بَ  ا َ إِ  وِ  ْ النَّ  مَ صْ عِ  نَّ إِ : َ  ُس وْ اُ  وبُ أَ  :وْ أَ  ،اِ َس ال َ  اُ بْ  دُ مَّ  َ مُ  اَل قَ فَ 

 .ااً اِي قَ  اضَ ََ   ً صَ مْ ُج   ُ نْ مِ  ُِ ُج الرَّ  َِ رَ عَ  ا َ إِ   ُ قْ الفِ وَ  ،امً صن عَ مُ  اضَ ََ 



ِه الِقَِّّ ِ  (1 
ِْ ًَ مَِا الَقاِيي أبِي ُاوُسَ   ،ُ َو َضاِو له ِد بِْا الَ َسِا َبَد َماِ  ُم مَّ

ِِ  .أْثَبَت اْسَم ا
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 اِِ َس الكِ  اَل قَ فَ 
ة
ُِ  انَ أَ : ي َ  ؛َج نْ مِ  َأْفَض

ِ
 مَّ ُثذ ،اُ ِسذ ْ تُ  ََ  امَ  اُ ِس ْح أُ وَ  ،اُ ِس  ْ تُ  امَ  اُ ِس ْح أُ  ينن و

 اَ مِذ  ِ لَ أَ ْس مَ  اْ عَ  يابِ وَ َج  يفِ   ُ لَ  نَ  َ أْ اَ  نْ أَ  اَ اْ نِ مِ  ْ مُ ذال رُ اْ مِ أَ  ىأَ ضَ  نْ إِ : اَل قَ وَ  دِ اْ ِش الرَّ  ىلَ إِ  َت فَ قَ الْ 

 اِِ َس كِ  ااَ  َت غْ صَ بَ أَ : اَل قَ وَ  دُ اْ ِش الرَّ  َج  ِ َض فَ  . ِ قْ الفِ 
ة
َْ  ىلَ إِ  ي َ  اَل قَ  مَّ ثُ  ،ا 

ِ
 . ُ بْ جِ أَ  :َ  ُس وْ اُ  يبِ و

 اِِ َس الكِ  اَل قَ فَ 
ة
  اَل قَ  ِِ ُج رَ لِ  ُل وْ قُ تَ  امَ : ي

ِ
 اَل َقذفَ  ،(اضَ الذدَّ  ِت ْصذَخ يَ  نْ إِ  ق  الِ َرذ ِت نْ أَ  :  ِ تِ أَ رَ مْ َ

 اِِ َس الكِ  اَل قَ فَ  ،َرُصَقْت  اضَ الدَّ  ِت صَ َخ يَ  نْ إِ : َ  ُس وْ اُ  وْ بُ أَ 
ة
 َب َج وَ  دْ قَ فَ  (نْ أَ   ُفقَِ ْت  ا َ إِ  ،أ  طَ َخ : ي

وِ  ْ النَّ  يفِ  َج لِ  َ  دَ عْ بَ  َ  وُس اُ  وبُ أَ  رَ ظَ نَ فَ  ،دُ عْ بَ  ُق ًَل الطَّ  ُِ قَ اَ  مْ لَ   ُ نَّ إِ فَ  ُكِسَرْت  ا َ إِ وَ  ،رُ مْ اوَ 
(1)

. 

وَن  ر   الاِ َث ل  الَس بِل  َوالِعش 

ا الذِمثَ  َْ ٍ  ُمْسكِت    ٍِ  ،اُل أاًضا َجَوا ْعذَرا ِِ ات  َاْفَضُح َأْعَداَ  ا ُ ذَو َمذا  ،َوُبْرَ ان  ِخرن

ن أنَّذُ  َقذاَل:
 دَ نْذعِ  ياِيذالقَ  َ  وُسذاُ  وُبذأَ وَ  اَنذأَ  ُت ْعذمَ قَ اْج  َ َكَرُه َااُقوت  َوَغاُرُه َعذِا الكَِسذاِِي

 نْ أَ  ُت يْ ضَ أَ وَ -:ُت صْ قُ فَ  َوُ  ْ النَّ  امَ وَ : وُل قُ اَ وَ  وَ  ْ لنَّ ا  ة ُْ اَ  َ  وُس اُ  وبُ أَ  َِ عَ جَ فَ  ،دِ اْ ِش الرَّ  نَ وْ اضُ  َ 

 :آخذرُ   ُ َلذ اَل قَ وَ  ،(َج مِ ًَل غُ  ُِ اتِ قَ  انَ أَ   :ِِ ُج رَ لِ  اَل قَ  ِِ ُج ضَ  يفِ  وُل قُ تَ  امَ  -وِ  ْ النَّ  َِ ْض فَ   ُ مَ صن عَ أُ 

 :نُ وْ اضُ َ ذ  ُ َلذ اَل َقذفَ  ،اًعذاْ مِ َج  امَ  ُ ُْ آُخذ: اَل َقذ ،َ ِ بِذ ُْ ُخذأْ تَ  َت نْذكُ  امَ هُ اة أَ  ،(َج مَ ًَل غُ  ِ  اتِ قَ  انَ أَ  

 ََج لِ  َ  َ  اْ كَ : اَل قَ وَ  ااَ  ْ قَ اْس فَ  ،- ِ اَّ بِ رَ العَ بِ  م  صْ عِ   ُ لَ  انَ كَ وَ -َت أْ طَ ْخ أَ 

ذ وَ  ُ   ِ ًَل الغُ  ِِ قْ قَ بِ  ُْ َخ  ْ اُ  َِّْ الَّ : اَل قَ  ِِ بِ  (َج مِذًَل غُ  ُِ اتِذقَ  اَنذأَ   :اَل َقذ َِّْ الَّ َ  ؛ ِ افَ َيذا
ِ
  ُ نَّذو

َ  ؛ُْ َخ  ْ اُ  ًَل فَ  ،ِب ِّْ النَّ بِ  (َج مَ ًَل غُ  ِ  اتِ قَ  انَ أَ   :اَل قَ  َِّْ الَّ  امَّ أَ وَ  ،اضِ مَ  ِ  عْ فِ 
ِ
 مْ َلذ ِ  بَ قْ قَ ْسذمُ   ُ نَّ و

ََ ]: --اللُ  اَل قَ  امَ كَ  ،دُ عْ بَ  اْ كُ اَ   ِ  َتُقوَلاَّ  َو
ْ
ِ  فَ  إِنني لَِشي ََّ  اَغدً  لَِج  َ  اِع  [اللُ  ا َ َاَش  َأنْ  إِ

 َج لِذ َ  دَ ْعذبَ  َ  وُسذاُ  وُبذأَ  انَ َكذفَ  ،ادً َغذ  ِ ْاذفِ  ازَ َج  امَ  ِ  بَ قْ قَ ْس مُ  اَ اْ وِ نْ القَّ  نَّ أَ  ََ وْ صَ فَ  [23: الكه ]



  .(4/1741 ُمْعَجُم اوَُيَباِ   (1 
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وَ  ْ النَّ وَ   َ اَّ بِ رَ العَ  ُح دَ مْ اَ 
(1)

. 

وَن  ر   الاِ َث ل  الَث ِمن  َوالِعش 

عْ  ِِ ََّ بذا ََ ُاْمكِذُا َتْ ِداذُد الذذُمَراِي إِ ِِ فِي الذذَمْعنَى َو ِه الجَم ِْ ٍِ ُ نَاَك َفْرق  َبْاَا    ،َرا

:
َ
 َوِ ي

ِِ َحَسِا الَوْج ِ *  َف ِ  ،(َحَساِ بَِجرن   .َمَرْضُت بَِرُج  .َعَصى الِّن

ِِ َحَسَا الَوْج ِ *   .َعَصى الَ الِ  ،(َحَساَ بِنَِِّْب   .َمَرْضُت بَِرُج

ِِ َحَسِا الَوْج َ *  َُ َنِِّْب   ،َوالقَّنِْوْااِ  (َحَساِ بَِجرن  .َمَرْضُت بَِرُج أنَّذُ   َعَصى (الَوْج َ َم

 .َشبِْا   بالذَمْفُعولِ 

ِِ َحَسُا الَوْج ِ *  ُِ   ،َمَرْضُت بَِرُج ِِ  ،(َحَساُ بَِرْف و ُْ  .َعَصى أنَُّ  َخَبر  لُِمْبَقَدإِ َمْ 

ِِ َحَسِا الَوْج ُ *  ُِ   .َمَرْضُت بَِرُج  .َعَصى الَفاعصِاَّ ِ  (الَوْج ُ بَِرْف

وَن  ر   الاِ َث ل  الَ  َِّل  َوالِعش 

ُنوَ ذا فِذي ُكُقذبِِهمَ َكَر لَ  ذً  َلطِْاَفذً  َوَيوَّ ُ  الَ نَِفاَّذِ  قَِِّّ مَّ
ٍِ  ،نَا َأِِ ا الَبذا َْ َقذ   بِهذ  ُمَقَعصن

َ
َوِ ذي

ٍِ بَِبَااِن َلطِاِ  ُمنِْاِ   ْعَرا ِِ  َما َحَكاَ ا اْبُا سَماَعَ  َوَقذاَل:  ،َوُتبانُا َيروَضَة ا
َ
 َوِ ي

َ
 ُحكِذي

  َأنَّ 
َّ
اِعرِ  َقْولِ  َعاْ  اْلَ َساِ  ْباَ  دَ ُمَ مَّ  َسَأَل  اْلكَِساِِي  :الشَّ

 [ِمَن الَطِو  لِ ]

ِقااا  َفااا ِن   ف  ق   ِ ن اااا   َ ااا  َتر  ف  َ ااان   َفااا لرِّ  َأ  

 

َر ِاا  َوإِن    ر     ِ ن ااا   َ اا  َتخ  ْ   َفاا ل خ  ااَ   َأش 

اااااِ    َِ َ اااااة   َوالَطاااااَ     َجاااااَ     َفَ ن   َ 

 

اااَر    َوَمااان   َثاااَ      َ ااا    َأَ اااقا  َ خ   َوَأظ 

 

َخاِِِر َوَ َكَرُه َقْبَصُ  القَّ  .(1742-4/1741 ُمْعَجُم اوَُيَباِ   (1  َّْ   (5/203 وِحاِدَّة فِي البََِّاِِِر َوال
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د   َل َفَقا  :بَِقْولِذ ِ  َواِحذَدةً  َرُصَقذْت  ،َثًَلث   َعِزاَم    َوالطًََّلُق : َقاَل  إنْ : -اللُ  َضِحَم ُ - ُمَ مَّ

ذاضَ  ،(َرذًَلق   َأْنِت   ََ ذِق  َغْاذرَ  َوَخَبذًرا ،اْبقِذَدا ً  :(َثذًَلث   ،َعِزاَمذ    َوالطَّذًَلُق  : َقْوُلذ ُ  َو  ُمَقَعصَّ

لِ   َثًَلًثذا َرذالِق   َأْنذِت : َقذاَل  َكَأنَّذ ُ  ،َثًَلًثذا َرَصَقذْت  ،َثًَلًثذا َعِزاَمذ    َوالطًََّلُق : َقاَل  َوإِنْ  .بِاْوَوَّ

َنَّ  ؛َعِزاَم    َوالطًََّلُق 
ِ
  الثًََّلَث  و

َ
ُِ ُموْ ذْال َتْفِسارُ  اْلَ الِ  فِي ِ ي   َفاْسقَْ َساَ  .َق

ة
َجَواَب ُ  اْلكَِساِِي

(1)
. 

 ،(ث  ًَل َثذ    َمذاْ زِ عَ  ُق ًَل الطَّذ وَ :  ُ ُلذوْ قَ  ُضوََّ  دْ َقذوَ : َقاَل ابُا َاِعاَش فِي َشْرِح  لَِج َوَبَاانِ ِ 

 : ِ ُج وْ أَ   ِ ثَ ًَل ثَ  ىصَ عَ 

ذذ  ذذ وَ  ،(ِث ًَل الذذثَّ   ِب ِّْذذنَ وَ  (   َمذذاْ زِ عَ   ُِ ْفذذرَ بِ  ،(اًثذذًَل ثَ     اَمذذزِ عَ  ًلُق الطَّ     اَمذذزِ عَ  ُق ًَل الطَّ

 ا َ إِ َفذ ؛(ِث ًَل الذثَّ   ُِ ْفذضَ وَ  ( ِ اَمذزِ لعَ ا  ِب ِّْذنَ بِ  (ث  ًَل َثذ  ً َمذاْ زِ عَ  ُق ًَل الطَّ  وَ  ،امَ هِ عِ فْ رَ بِ  (ث  ًَل ثَ 

 (   َمذاْ زِ عَ  ُق ًَل الطَّذوَ  :  ُ ُلذوْ قَ  ونُ ُكذاَ وَ  ،(ًثذاًَل ثَ  ق  الِ َرذ ِت ْنذأَ  : اَل قَ  ّن ُ أَ كَ فَ  ،(ًلُث الثَّ   ِت بَ ُنِِّ 

 (ُث ًَل الذثَّ   ِت انَ كَ  ،امَ هُ عَ فَ ضَ  ا َ إِ وَ  ،(َلْغوِ  رُ اْ غَ  ِجد   ينن مِ  ُق ًَل الطَّ وَ  : اَل قَ  ّن ُ أَ كَ فَ  ،ًرابَ َخ وَ  أً دَ قَ بْ مُ 

ذذ: َِّ أَ  ،ًاذذاانِ ثَ  ًراَبذذَخ  ذذ ُق ًَل الطَّ ذذ  ِ صِذذثْ مِ بِ  ُُ َقذذاَ  َِّْ الَّ  ِيذذً اوْ مُ  ونُ ُكذذاَ  وْ أَ  ،ُث ًَل الذذثَّ  وَ ُ ذذ ُق ًَل الطَّ

 ق  الِ َرذ ِت ْنذأَ : ايُ رَ مُ ذال ونَ كُ اَ  نْ أَ  وزُ جُ اَ وَ  ،رُ اْ غَ  ََ  ة  دَ احِ وَ  ُُ قَ تَ وَ  ،لِ دَ البَ  ِِ اْ بِ َس  ىصَ عَ   ِ امَ زِ لصعَ 

  َ  رسَّ فَ  مَّ ثُ  ،ًثاًَل ثَ 
ذ ًلُق الطَّ وَ : اَل قَ  ّن ُ أَ كَ  ،(ث  ًَل ثَ     امَ زِ عَ  ُق ًَل الطَّ وَ   : ِ لِ وْ قَ بِ  َج لِ  ُتذ ُ رْ كَ  َ  َِّْ الَّ

َْ  ،ِِ اْ لِ الذدَّ  اَْ َهذبِ  هُ رَ سَّ فَ  ؛ث  ًَل ثَ     امَ زِ عَ  ُق ُ اْ وَ نَ وَ  ِ  لِ يَ وَ  ،(َث ًَل الذثَّ   ىوَ َنذ ا َ إِ  ا ذ  َج لِذ َ  ىَصذعَ  اذ

(اهَ بِ  ينِ اْ بِ فَ  :  ُ لُ وْ قَ 
(2)

ِ  لِ يَ  اَْ هَ فَ  ،  ،( ً اَمذزِ عَ   َب َِّ نَ  ا َ إِ  امَّ أَ وَ  ،الَبْانُوَن ِ وَ   ِ ثَ ًَل الثَّ  ةِ ايَ ضَ إِ  ىصَ عَ  ا



 1)  
ن
َرْخِسي   ،(6/77 الذَمبُسوُط لصسَّ

ن
ُِ لصَكاَسانِي نَاِِ ُُ الَِّّ

َوَبْعُضُهم َنَسُبوَ ا إَِلى  .(3/104 َوَبَداِِ

َقاِِِق  ُانَْظُر:  ،الَقاِيي أبِي ُاوُسَ   َوَنَقَصُ  ابُا ِ َشاِ  فِي  ،(2/199  (َتْبااُا الَ َقاِِِق َشْرُح َكنِْز الدَّ

َغِواَّ ِ  قِِ  الصة  .(76ص  ُانَْظُر ُمْغنِي الصَّبِْاِب  ،الذُمْغنِي ُثمَّ َأْبَدى َضأَاُ  بَِعْبَقِراَّ

  =                                                                                                                         َوَلُ  َبْات  َثالِث  َوُ َو: (2 
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ذذوَ  : اَل َقذذ أّنذذ ُ كَ  ،ِِ ْعذذفِ  اضِ مَ ْيذذإِ  ىَصذذعَ فَ  ،(ِث ًَل الذذثَّ   ُِ ْفذذضَ  َُ َمذذ  ِج ْاذذصَ عَ   ُ زِ ْعذذأَ  ث  ًَل َثذذ ُق ًَل الطَّ

: وُل ُقذتَ  اَمذكَ  ،(ث  ًَل َثذ ، ً اَمذزِ عَ  انَ َكذ ا َ إِ  ًلُق الطَّذوَ  : ارُ دِ ْقذلقَّ ا ونَ ُكذاَ  نْ أَ  وزُ جُ اَ وَ  ،( ً مَ اْ زِ عَ 

  دُ بْ عَ  
ِ
َْ  : وُل ُقذتَ  اَمذكَ  ،ًاااِشذمَ  انَ َكذ ا َ إِ : ايُ رَ مُ ذالذوَ  ،(ًاااِشذمَ   ُ نْذمِ  اُ َس ْح أَ  ًبااكِ ضَ  الل  ُبْسذًرا ا ذ

َْ  :َّْ أَ  ،(ُضرًبا  ُ نْ مِ  ُب اَ رْ أَ  ًبارْ ضُ  انَ كَ  ا َ إِ   ُ نْ مِ  ُب اَ رْ أَ  ًراْس بُ  انَ كَ  ا َ إِ  ا 
(1)

. 

 الاِ َث ل  الَثَ ث وَن 

َر فِي الذَمْسأَلِ  َ اتَِها َكَما َحَكاَ ا اْبذُا اوَْنَبذاِضَّن َوَغْاذُرهُ 
ا الذِمَثاُل أاًضا ُ َو َما ُ كِ َْ  ،َو 

وِضَّن أنَُّ    اِِ َس الكِ  يفِ  ُُ قَ اَ  َ  ُس وْ اُ  وبُ أَ  انَ كَ : اَل قَ َعِا الدة
ن
ْ ْش  ََّّ أَ  :وُل قُ اَ وَ ، ي

 امَ نَّ إِ ! اُ ِس  ْ اُ   ِ ي

 اِِ َس الكِ  َج لِ  َ  غَ صَ بَ فَ ، ٍِ رَ العَ   ِ ًَل كَ  اْ مِ  ائً اْ َش  اُ ِس  ْ اُ 
َّ
 دُ اْ ِشذالرَّ  انَ َكذوَ -دِ اْ ِشذالرَّ  دَ نْذعِ  ااَ قَ قَ الْ فَ  ي

 اِِ َس الكِ  مُ ظن عَ اُ 
َّ
 اَل قَ فَ  -اهُ اَّ إِ   ِ بِ اْ يِ أْ قَ لِ  ي

ة
َ  ( أَِّ: الكَِساِِي

ِ
 ُل وْ قُ تَ  شِ اْ أَ  ،ٍُ وْ قُ عْ اَ  ااَ : َ  ُس وْ اُ  يبِ و

  اَل قَ  ِِ ُج ضَ  يفِ 
ِ
: اَهذلَ  اَل َقذ نْ إِ َفذ: اَل َقذ ،ة  دَ اِحذوَ : اَل َقذ َ(ق  الِ َرذ ق  الِ َرذ ق  الِ َرذ ِت نْ أَ  :  ِ تِ أَ رَ مْ َ

 مَّ ُثذ ،ق  الِ َرذ ِت ْنذأَ  : اهَ لَ  اَل قَ  نْ إِ فَ : اَل قَ  ،ة  دَ احِ وَ : اَل قَ  َ(ق  الِ رَ  :وْ أَ  ،ق  الِ رَ  ،وْ أَ  ،ق  الِ رَ  ِت نْ أَ  

 رَ  مَّ ثُ  ،ق  الِ رَ 
 َ(ق  الِ َرذوَ  ،ق  الِ َرذوَ  ،ق  الِ َرذ ِت ْنذأَ  : اَهذلَ  اَل َقذ نْ إِ َفذ: اَل قَ  ،ة  دَ احِ وَ : اَل قَ  َ(ق  الِ

 .ة  دَ احِ وَ : اَل قَ 

 اِِ َس الكِ  اَل قَ 
ة
  ٍُ وْ قُ عْ اَ  أَ طَ ْخ أَ  ،اَ اْ نِ مِ  ْ مُ ذال رَ اْ مِ أَ  ااَ : ي

ذأَ وَ  ،اِ اْ نَ اثْ  يفِ ََ ٍَ ذأَ  ،اِ اْ نَذاثْ  يفِذ ا  امَّ

َ  ؛ة  دَ احِ وَ فَ  (ق  الِ رَ  ق  الِ رَ  ق  الِ رَ  ِت نْ أَ  :  ُ لُ وْ قَ 
ِ
 َت ْنذأَ  : ُل وْ قُ تَ  امَ كَ  ،د  اْ كِ أْ تَ  اِ اْ قَ اَ اقِ البَ  اِ اْ قَ نْ الثن  نَّ و



 [ِمَن الَطِو  لِ ]                                                                                                                                               =

ن ااِ  َأي ااَر َرفِيَقااة    َفبِي نِاا  بَِهاا  إِن  َّ 

 

اا   م 
ِ
ْ  َفَ اا  ّل ااَا ق  ااَا الَثَ َثااِة م   َبع 

 رِىء 

 
 

 1)  ِِ   (.1/59  َشرُح الذُمَفَِّّ
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 قَ  م  اِِ قَ 
 قَ  م  اِِ

ذأَ وَ  .(م  اْ رِ َكذ م  اْ رِ كَ  م  اْ رِ كَ  َت نْ أَ  وَ  ،(م  اِِ  :وْ أَ  ،ق  الِ َرذ ،وْ أَ  ،ق  الِ َرذ ِت ْنذأَ  :  ُ ُلذوْ قَ  امَّ

 َرذ مَّ ُثذ ،ق  الِ َرذ ِت نْ أَ  :  ُ لُ وْ قَ  امَّ أَ وَ  .اُ قَّ اَ قَ تُ  يقِ الَّ  ىلَ وْ اوُ  ِت عَ قَ وَ فَ  ،ج  َش  اَْ هَ فَ  (ق  الِ رَ 
 مَّ ُثذ ،ق  الِ

َ  ؛ث  ًَل ثَ فَ  (ق  الِ رَ 
ِ
(ق  الِ رَ وَ  ،ق  الِ رَ وَ  ،ق  الِ رَ  ِت نْ أَ  :  ُ لُ وْ قَ  َج لِ َْ كَ وَ  ،ق  َس نَ   ُ نَّ و

(1)
. 

 الاِ َث ل  الَ  ِ ي َوالَث ث وَن 

َما ُ  ِِ   َضُسوَل  َأنَّ  ُ َرْاَرةَ  َأبِي َعاْ ُمْسصِم  َوَغْاُرُه  َضَوَى ا
ِ
صَّى الل  :َقذاَل  ،َوَسصَّمَ  َعَصْا ِ  اللُ  ََ

ُِ  َقاَل  إَِ ا» ُج «َأْ َصُكُهمْ  َفُهوَ  النَّاُ   َ َصَج : الرَّ
(2)

. 

ِ  آَخذذُر َعَصذذى َأَ ماَّذذِ  الَ َرَكذذاِت َوَيْوِضَ ذذا فِذذي تَ  ذذِراُ  َيلِاذذ ا الَ ذذِداُث الشَّ َْ ْوِجْاذذِ  فهذذ

ُِ  ،(َأْ َصُكُهمْ  َفُهوَ َفَصْو أنََّج ُقْصَت:   ،الذَمْعنَى ْف  ،(ُ ذوَ َخَبذُر الذذُمْبَقَدإ   (َأْ َصُج َاُكوُن   ،بالرَّ

 .َاْعنِي: أنَُّ  َأ َصُج مِنُْهم

ذذا إَِ ا ُقْصذذَت:   اُر َوَاِِّذذ ،: فِْعذذًًل َماِيذذًاا(أْ َصذذَج َاُكذذوُن   ،بذذالَفْقِح  ،(ُهذذمْ َأْ َصكَ  َفُهذذوَ أمَّ

 .الذَمْعنَى: أنَُّ  َأْ َصَكُهم بَِقْولِِ  إِنَّ النَّاَ  َ َصُكوا

 الاِ َث ل  الَث نِ  َوالَث ث وَن 

  ٍَ َقذا
  (مِنَْهذاِج الَعابِذِدْااَ ُكنُْت َأْقذَرُأ كِ

ن
الِذي ا:  ،لََِمذاِ  الَغزَّ َْ َِ َ كذ َفذإَِ ا بِذأَثِر فِْاذِ  ُشذكن

انَئاِت  ،َيَواِواَا: ِياَواِن الَ َسنَاِت   ُاْ َشُر النَّاُ  َعَصى َثًَلَث ِ   ،َوِياَواِن الننَعمِ  ،َوِياَواِن السَّ

انَئاُت بالننَعمِ  ُِ السَّ ََّ َوُاْ َتى بِنِْعَم ِ  ،َفَقَقاَب  ،الَ َسنَاُت الننَعمَ َحقَّى َتعمَّ  ،َفًَل ُاْ َتى بَِ َسنَِ  إِ

 ٍُ نُو انَئاُت َوالة (َتَعَاَلى فِْاَها الذَمِشْاَئ ُ  َفصّص ِ  ،َوَتْبَقى السَّ
(3)

. 



َواِة  ،(13/345 َوَتاضاُخ بَْغَداَي  ،(63ص  ُنْزَ ُ  اوَُيَبا ِ  (1    .(2/260 َوإْنَباُه الرة

  .(2623 بَِرْقِم:  ،(4/2024 َضَواُه ُمْسصِم   (2 

 3)  
ن
الِي  .َرْبَعُ  َياِض الذِمنَْهاِج  ،(246ص  مِنَْهاُج الَعابِِداَا لصَغزَّ
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ََ َاِِّذذحة  ِة الذذذَمْعنَى َو ِِ َاْخَقذذ ا القَّْشذذكِْا َْ ُِ  ،(الَ َسذذنَاِت إِنََّمذذا ُ ذذَو بِنَِّْذذِب   ،َفبِهذذ َوَضْفذذ

ُِ  (الننَعمونَّ   (؛الننَعمُ   َِّ الذَمْعنَى ،ُ َو الَفاِع ًَ اْخَق  .َوإَِ ا َجَعْصَقُ  َمْفُعو

  لِث  َوالَث ث وَن الاِ َث ل  الثَ 

ا الذذذَمَقا ِ  َْ ذذُقُ  َتِّْذذُصُح لِهذذ َة َوقَِِّّ عذذى النةُبذذوَّ ِِ أنَّذذُ  ايَّ َكَمذذا َ َكَرَ ذذا  ،ُاْ َكذذى َعذذْا َضُجذذ

ذأَ  ِ  ُج ضَ  أَ بَّ نَ تَ القَّوِحاِدَّة َوَغْاُرُه َفَقاَل:   بِذالنَّ  دُ َمذْح أَ  اَنذأَ : اَل َقذفَ  ونِ أمُ مَ ذالذ ا َ اَّ
ّ
  ِ ْاذلَ إِ  َِ ِمذ ُ فَ  ،ي

: اَل قَ  مَّ ثُ  ، ِ افِ َِّ إنْ بِ   َ دَّ قَ قَ فَ  ،يقِ عَ اْ َي  يفِ  ُت مْ صِ ظُ :  ُ لَ  اَل قَ فَ  ََ  َِّ نْ قُ فَ  َت نْ أَ  و   صُ ظْ مَ أَ :  ُ لَ  اَل قَ فَ 

َّ بِ النَّ  دُ مَ ْح أَ  انَ أَ : اَل قَ  َوُل قُ تَ  امَ 
ََت نْ أَ   ُ مة ُْ تَ  ِْ هَ فَ  ،ي

(1)
. 

  َُ   َوَقََِّد َضْف
ُِ َأَضاَي أنَُّ  َنبِي ُج ا الرَّ َْ  النَّ َفه

ة
ا أْيَضَك ُخُطوَضَة َيْعَواُه َخَرَج مِنَْها  ،(بِي َوَلذمَّ

َِ   ،َوغاََّر الَكًلَ  بَِقغااِر الَ َرَكِ  َفَقطْ   َوَجَع
َّ
َفَِّذاَض الذذَمْعنَى أنَّذُ  َاْمذَدُح  ،َمنُِّْذوًبا (النَّبِذي

 
َّ
ْعَرابِ  .النَّبِي ِِ  .اَّ ِ ُانُظْر َكْم َتَغاََّر الذَمْعنَى بَِقَغاةِر الَ َرَكِ  ا

 الاِ َث ل  الَرابِل  َوالَث ث وَن 

 ٍِ ْعَرا ِِ َفَمذَثًًل  ،َفِفي الُقَرآِن الَكِراِم أاًضا َنِجُد أمثَِصً  َكثِاَرًة َعَصى َتذْرِجاِح الذذَمْعنَى بذا

 َتَعذذاَلى: 
ِ
ا َنْقذذَرُأ َقذذْوَل الل     جب يئ ىئ حئمئ جئ ی ی ی   ی ىئ  ىئ }َلذذذمَّ

 مح مججح حج يث مثىث جث  يت ىت ختمت  حت جت يب ىب مب خب حب

 .( وي  {  مخ حخ جخ



َخاُِِر وبِي َحاَّاَن القَّوِحاِدَّن  (1  َّْ ضن فِي الذُمَ اَيَراِت  ،(6/61 الَبَِّاُِِر َوال ُانَْظُر أاًضا: َنثُر الدة

ُُ اوَبَراِض  ،(2/156   (.8/261 َوالقَّْكَِرُة الَ ْمُدونِاَُّ   ،(4/352 َوَضبِا
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ُِ  ،بالنَِِّّْب  (ختَفإَِ ا َقَرأَت   ْف ِرْاَا  ،اخَقَصَ  َمْعنَاَ ا مَِا الرَّ َوَقْد َأَشاَض إَِماُ  الذُمَفسن

َبِرَّة إَِلْاِ  َفَقاَل: ا» الطَّ ََّ :  َقْوُل ُ  َوَأمَّ  ،وَفذ ِ َواْلكُ  اْلِ َجذازِ  مِذاَ  اْلَقذَرَأةِ  َعامَّ َ  َفإِنَّ  ،(اْمَرَأَتَج  إِ

ِِ  َوَبْعَ   ََّ   بِالنَِِّّْب  َقَرُأوا ،اْلَبَِّْرةِ  َأْ  ِِ  ،(اْمَرَأَتَج  إِ ََّ  بَِأْ صَِج  َفَأْسرِ : بَِقْأِوا  ،اْمَرَأَتذَج  إِ

  َفإِنَّذذ ُ  ،َزْوَجقِذذ ِ  ِسذذَوى بَِأْ صِذذ ِ  َاْسذذِرََّ  َأنْ  ُأمِذذرَ  ُلوًرذذا َأنَّ  َوَعَصذذى
َ
 َوُأمِذذرَ  ،بَِهذذا َاْسذذِرََّ  َأنْ  ُنِهذذي

َُ  صِاِفَهابَِقخْ    .َقْومَِها َم

ََّ   :اْلَبِِّْرانااَ  َبْعُ   َ لَِج  َوَقَرأَ  ََ : بَِمْعنَى َضْفًعا ،(اْمَرَأُتَج  إِ ََّ  ،َأَحد   مِنُْكمْ  َاْصَقِفُت  َو  إِ

ذاْ  َمَعذ ُ  َوَمذاْ  ُلوًرذا َنَهذى َوَأنَّذ ُ  ،َمَعذ ُ  َأْخَرَجَهذا َقذدْ  ُلوًرذا َفإِنَّ  اْمَرَأُتَج   َأنْ   ُ َمَعذ َأْسذَرى مِمَّ

لَِج  َفَهَصَكْت  اْلَقَفَقْت  َوَأنََّها ،َزْوَجقِ ِ  ِسَوى َاْصَقِفَت  َْ ِ «ل
(1)

. 

 الاِ َث ل  الَخ ِم   َوالَث ث وَن 

ِه الَاذِ  الَكِراَمذِ :  (اوَْاَماَلْو َنَظْرَنا إَِلى َكصَِمِ    ِْ  ٻ       ٻ ٻ  ٻ ٱ }فِي  

 (.مرام) { پ پ پ

ُِ َأنْ  ذَفً  لِذذ  َفإِنََّها َتْ َقِم َِ ذَفً  لِذذ  ،(َجانِبَتُكوَن  َِ ُِ َأْن َتُكذوَن   ،(الطةوضَكَمذا َتْ َقِمذ

ِل أنَّ الَل َتَعاَلى َناَياُه مَِا الَجانِِب اوَْاَمِا مَِا الطةذوضِ  َوَعَصذى الثَّذانِي أنَّذُ  َنذاَياُه  ،َفَعَصى اوَوَّ

 مِْا َجانِِب مَِا الطةوِض اوَْاَمِا!!

ِت  ،َراَي ُ َو الَجانُِب اوَْاَماُ َولكِاَّ الذمُ  َْ ْعرابِاَّذُ  حاذُث أَخذ ِِ ُح ُ َو الَ َرَكُ  ا َفالذُمَرجن

ِه الاذِ :  ،(َجانِبَحَرَكَ    (اوَْاَما  ِْ  ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ }َوُ َو الَفْقَ ُ  َكَما فِي  

 .( ذذر  { ڇ ڇ ڇ ڇ چ   چ  چ چ  ڃ ڃ



بَ  (1  ِق َل ُ  ،(15/424 ِرَّن َتفِساُر الطَّ ِ  لصقََّطرة  .َوفِي الذَمْسأَلِ  َبْ ث  َوَلْاَس َ اُ نَا َمَ 
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 الاِ َث ل  الَس ِ س  َوالَث ث وَن 

 { ڃ..ڤڦ  ڤ ڤ ڤ ..}فِي َقْولِِ  َتَعاَلى:  (ُكصةُهاَّ نََظْرنَا إَِلى َكصَِمِ    َلوْ 
 .(اوحزاٍ)

  ِِ  .َاْعنِي: أنَُّهاَّ َاْرَيْاَا ُكصةُهاَّ  ،(َاْرَيْااَ َلَرأانَاَ ا َمْرُفوَعً  َعَصى أنََّها َتْوكِاد  لَِفاِع

ا إَِ ا َقَرأَتَهذا َمنُِّْذوَبً  َفذإِنَّ الذذَمعْ  َتوكِاذًدا لَِضذِمْاِر  (ُكصَُّهذاَ نَى َاَقَغاَّذُر َتَماًمذا َوَتِِّذاُر  أمَّ

َِّ َاْعنِي: أنَُّهاَّ َاْرَيْاَا بَِما آَتْاَت  ،( آَتْاَقُهاَّ النَِِّّْب فِي َقْولِِ :    .َواِحَدِة مِنُْهاَّ  ُك

 الاِ َث ل  الَس بِل  َوالَث ث وَن 

 َتَعذاَلى:  َسِمْعنَا َكثِاًرا ُخُطوَضَة الَخَطإِ 
ِ
 ۇ ۇ ڭ }فِي قَِراَ ِة َقذْوِل الل

 { ى  ى  ې ې ې  ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ  ۆ
 (.فارر 

  ُِ َُ فِي َأْمِر َعظِامِ  ،(الُعَصَما َوَنِِّْب   ،(اللَفَصْو َقَرَأ َقاِضئ  بَِرْف ِراِح إِْن  ،َلَوَق ََ َوُكْفِر 

قِي ُانْكُِرَ ا الُخُِّو ُ َوَما الَفاِضُق باَا اوَْمَرْاِا غَ  ،َكاَن َعالًِما ْعَرابِاَِّ  الَّ ِِ  .ْاُر الَ َرَكِ  ا

 الاِ َث ل  الَث ِمن  َوالَث ث وَن 

 فِذذي َتْفِسذذْاِر َقْولِذذِ  َتَعذذاَلى: 
ة
ْضَكِشذذي  ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ    ۈ }َقذذاَل الزَّ

ِة  { ائ ائ ى ى   ې ېې    ې ۉ  : (الَ 

ِِ الذَفإِْن ُقْصَت: َكْاَ  َقاَل النةَ اُة: إِ  ي فِذ َُ َقذا وَ  َ َمْقُروِن بِاْلَفذاِ  إِ ذْنَُّ  َاِجُب َنِّْذُب اْلِفْعذ

ٍِ وَ َج    ا
ِ
ِْ َلنَا مِْا ُشَفَعاَ  َفَاْشَفُعوا َلنَا]َكَقْولِِ :  ،ا ِ هَ فْ قِ ْس اَ ََفُقِّْبُِح َو] [َفَه  [ ُ نَا َمْرُفوع 

 ُقْصُت: لُِوُجوِه:
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   َ ِ  لِصنَِِّّْب َأْن َتُكوَن سذببا  و نذا لاسذت كذْلج بذِ َأنَّ َشْرَط اْلَفاِ  اْلُمْقَقِضاَ  َأََّا 

َباِح  َْ ِ َْ
ِ ْؤَاَ  َلْاَسْت َسَبًبا ل َنَّ الرة

ِ
 . ي ِسقئناِ و

َأنَّ َشْرَط النَِِّّْب َأْن َانَْسبَِج مِذَا اْلَفذاِ  َوَمذا َقْبَصَهذا َشذْرط  َوَجذَزا   َوُ نَذا َلذْاَس  الَث نِ  

لَِج  َْ َِ  ؛َك َنَُّ  َلْو قِا
ِ
ِ  و َِ َباَح اْوَْضِض َحا َْ َنَّ إِ

ِ
: إِْن َتَر َأنَّ الَل َأْنَزَل َماً  ُتِّْبِْح َلْم َاِِّحَّ و

 ََ  َأْ  
َ
 ..َسَوا   ُضِِي

ْسذذقِْفَهاِ  إَِ ا َيَخَصذذْت َعَصذذى ُموَجذذِب َتْقصُِبذذُ  إَِلذذى النَّْفذذِي  الَث لِااث  
ِ
َكَقْولِذذِ   ،إِنَّ َ ْمذذَزَة اَ

 إلهاا َأَأْنَت ]َتَعاَلى: 
َ
ي ونِي َوُأمن ُْ َوإَِ ا َيَخَصذْت َعَصذى َنْفذِي َتْقصُِبذُ  إَِلذى  ،[ُقْصَت لِصنَّاِ  اتَِّخ

ٍِ َفاْلَهْمَزُة فِذي اْلَاذ اَجا ِ ِْ ٍِ َلذْم   ِ ا اَجذا ِ ِْ َِ اْلَكذًَلُ  مِذَا النَّْفذِي إَِلذى ا ذا اْنَقَقذ لِصقَّْقِراذِر َفَصمَّ

َنَّ َشْرَط النَّ 
ِ
ُِ و ابِِق َمنِْفا ا َمْ ًضا: َ َكَرُه اْلَعِزاِزَّة فِيَانْقَِِِّب اْلِفْع  .«اْلُبْرَ انِ » ْفِي َكْوُن السَّ

ْجَدِة:  ِه اْلَاِ  َقْوُلُ  َتَعاَلى فِي ُسوَضِة السَّ
ِْ َأَوَلذْم َاذَرْوا َأنَّذا َنُسذوُق اْلَمذاَ  إَِلذى ]َوَنظِاُر َ 

 . [اْوَْضِض اْلُجُرِز َفنُْخِرُج ب  زضعا

ْخِضذَراِض  ؛َأنَُّ  َلْو َنََِّب َوَْعَطى َما ُ ذَو َعْكذُس اْلَغذَرضِ   الَرابِل  
ِ
َوَنَّ َمْعنَذاُه إِْثَبذاُت اَ

ْخِضَراِض مَِثاُلُ  َأْن َتُقوَل لَِِّاِحبَِج َأَلْم َتذَر َأننذي َأْنَعْمذُت 
ِ
َفَكاَن انقصب النِّب إَِلى َنْفِي اَ

ِِ لِ  َ َكَر  .ُشْكِرِه َشاِك َتْفِراَطُ  َوإِْن َضَفْعَت َفَأْنَت ُمْثبِت  لُِشْكِرهِ َفَقْشُكُر إِْن َنَِّْبَت َفَأْنَت َنا

َسَم بِاْلِعْصِم  ا َاِجُب َأْن َاْرَغَب َلُ  َمِا اتَّ ا َومَِثاُلُ  مِمَّ َْ  َقاَل َوَ 
ِِ ا َمْخَشِرَّة فِي اْلَكشَّ ا الزَّ َْ  َ

ٍِ َوَتْوقِاِر َأْ صِ ِ  ْعَرا ِ ِْ  .فِي ِعْصِم ا

َّ َأْنَزَلذُ  الُل  َوَقاَل  ِْ ذ َنَّ ُضْؤَاَ  اْلُمَخاَرِب اْلَماَ  الَّ
ِ
اْبُا اْلَخبَّاِز: النَُِّّْب ُاْفِسُد اْلَمْعنَى و

ْخِضَراضِ 
ِ
ْخِضَراِض َوإِنََّما اْلَماُ  َنْفُسُ  ُ َو َسَبُب اَ

ِ
َلْاَس َسَبًبا لًِل

(1)
. 



  (.375-3/374  الُبْرَ انُ  (1 
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 الاِ َث ل  الَ  َِّل  َوالَث ث وَن 

ِ  َتفِراًقا َيقِاًقا فِي الذَمْعنَى بَِواِسَطِ  َتْغاِاِر الَ َرَكذاِت َنَرى فِي كَ  ثِاِر مَِا الُكُقِب النَّ واَّ

ِِ   :وُل ُقذتَ » َكَما َقذاَل ابذُا ِ َشذاِ : ،فِي مَِثالِ  ذ ََ َتْأُكذ ذبَ  ٍَ رَ ْشذتَ وَ  َج مَ السَّ  ُب ِِّذنْ قَ فَ  ،(اَ الصَّ

  َت دْ َِّ قَ  إِنْ  (ٍَ رَ ْش تَ  
َ
  َت دْ َِّ قَ  إِنْ   ُ زِ جْ تَ وَ  .َهاَبانَ  ُِ مْ اْلجَ  َعاِ  النَّْهي

َ
 َواِحذدِ  ِن كُ  َعاْ  النَّْهي

ِِ   :َأَّْ  ،مِنُْهَما ََ تَ  َج مَ السَّ  ََ َتْأُك بَ  ٍِ رَ ْش َو  َت ْ ذبَ أَ وَ  لِ وَّ اوَ  َعذاِ  َت اْ هَ نَ  إِنْ  ُُ فَ رْ تَ وَ  ،(اَ الصَّ

 
َ
ِِ  :َأَّْ  ،الثَّانِي بَ  ٍُ رْ ُش  َوَلَج  َج مَ السَّ  ََ َتْأُك «اِ الصَّ

(1)
. 

 ا َ الَفذ َت ْصذَخ يْ أَ  وْ َصذفَ  ،(اَ بَ الصَّ  ٍَ رَ ْش تَ وَ  َج مَ السَّ  ِِ كُ أْ  تَ ََ  : وُل قُ تَ وَ » َقاَل ِسْاَبَوْاِ  َقْبَصُ :وَ 

َْ  رِ اْ ي غَ فِ  ِي هْ ى النَّ صَ عَ  َت مْ زَ َج  َت ئْ ِش  نْ إِ وَ  .ىنَ عْ مَ ذال دَ َس ا فَ نَ  هُ   :ر  اْ رِ َج  اَل قَ  .ُِ ِي وْ مَ ذا ال 

 [ِمَن الَطِو  لِ ]

ااا تَ َّل وَ  َل  وَ االااا  ِ  ِ ش  ااا   َأذاَتاااه  َ و  َتب   
(2)

 

 

َساااااَ ه  وَ َعاااااَت    ن  إِ  َ  َنااااا ِ فَ   َهااااالِ ل  ت   َتج 

 
 

َ  ؛لِ وَّ ي اوَ فِذذ  َ زِ َجذذنْ اَ  نْ أَ  َج َعذذنَ مَ وَ 
ِ
ََ  ُ َلذذ وَل ُقذذاَ  نْ أَ  ايَ ضَ ا أَ َمذذنَّ إِ   ُ نَّذذو ذذ اَ اْ َبذذ ُْ َمذذجْ  تَ :   اِ بَ الصَّ

  َ زَ ا َجذ َ إِ َفذ ،ةِ دَ ى ِحذصَ عَ  اَ بَ الصَّ  ٍَ رَ ْش اَ وَ  ،ةِ دَ ى حِ صَ عَ  َج مَ السَّ  َِ كُ أْ اَ  نْ أَ  اهُ هَ نْ  اَ ََ وَ  ،ِج مَ السَّ وَ 

«الِ َح  ِن ى كُ صَ عَ  اَ بَ الصَّ  ٍَ رَ ْش اَ  وْ أَ  ،الِ َح  ِن ى كُ صَ عَ  َج مَ السَّ  َِ كُ أْ اَ  نْ أَ  اهُ هَ نَ   ُ نَّ أَ كَ فَ 
(3)

. 

َبع وَن   الاِ َث ل  األَر 

 مُ ذَْعْا ِعَاذاِض ْبذِا ِحَمذاِض الذَضَوى ُمْسصِم  وغاُرُه 
ن
َوإِنَّ الَل َنَظذَر َحذِداًثا َوفِْاذِ :   َجاِشِعي

ِِ اْوَْضضِ  ٍِ  ،َفَمَقَقُهْم َعَرَبُهْم َوَعَجَمُهمْ  ،إَِلى َأْ  ِِ اْلكَِقا ََّ َبَقاَاا مِْا َأْ  (إِ
(4)

. 



بِا ِ َشا ِ َشْرُح َقْطِر  (1 
ِ
  (.81ص  النََّدى َ

 .اوََ اُة: اوََ ى (2 

 3)  ٍُ   (.3/42  الكَِقا

ِ اِ ِ   ،(2865 بَرْقِم:  ،(4/2197 َضَواُه ُمسصِم   (4  ََ  (.653 بَرْقِم:  ،(2/422 َوابُا ِحبَّاَن فِي 
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ِِ  ،(َعذذَرَبُهْم َوَعَجَمُهذذمْ َفذذإَِ ا َقذذَرأَت بِنَِّْذذِب   ٍَ َوالَعَجذذَم مِذذْا َأ ذذ َأَّْ: َمَقذذَت الَعذذَر

ٍِ ا ِِ الكَِقا ََّ َبَقاَاا مِْا أ  َأَّْ: َنَظذَر إَِلذى  ،(َعَربِِهم َوَعَجِمِهذمَوإَِ ا َقَرأَتُ  بَِجرن   ،وَْضِض إِ

ِِ اوَْضِض َوَعَجِمِهم ٍِ َأْ   .َعَر
 

 ٍِ ا الَبا َْ َ َاِسْاَرة  فِي  
َُ  ،َفهِْه اوَْمثَِصُ  ِ ي َها َوَتَقبةُعَها َم ََّ َفَجْمُعَها ُكصن اْسقِْقَِّاِ  َمذا َوإِ

 ِِ ذَداِت ِيذَخا ِ  ،َلْم َانُ َّ َعَصْاِ  الُعَصَماُ  بالقَّفِرْاِق َوالقَّْمثِْاذ َفُهذَو بَِ اَجذِ  إَِلذى ُمَجصَّ
(1)

،  ََ َو

ا َْ ُكَر َأكْثَر مِْا   ْْ انِق َأْن َن ا الذَمَكاِن الضَّ َْ ُمذَج  ،َنْقِدُض فِي   ا الَقذْدَض الَاِسذْاَر ُاَعصن َْ َولكِاَّ  ذ

ْعَراباَّذ ِ يَ  ِِ  َوَتْفِسذْاِرهِ  ،ْوَض الَ َرَكذاِت ا
ن
َفذإَِ ا َجذذاَ َك  ،َوَمْوقَِعَهذا فِذي َتْوِجْاذذِ  الذنَّ ن الَعَربِذي

َجاِجَصِ  َوأضاَي َمْ َو الَ َرَكاِت  ال  مَِا الدَّ ُِ الَكقُِ   ،َيجَّ َومِْا ِخًلِل  لِذَج  ،َأِضِه َكْاَ  ُتْ َك

ُُ أنَّ الطَّ  ُِ الَجِمْا ْعَرابِاَِّ  َباِحث  َعْا َحْقِفِ  بِظِْصِفِ !َاْعِر ِِ  اِعَا فِي الَ َرَكاِت ا
 

ا َعصِْمَت ِسرَّ َقْوِل َبْعِضِهم َكَما َجاَ :  َْ َنذايِ  َأبِذي اْباِ  َعاِ َوإَِ ا َتَباََّا َلَج    َأبِاذ ِ  َعذاْ  ،الزن

ََّ  َمْشِرِق ذبِالْ  َتَزْنَدَق  َماْ  َتَزْنَدَق  َما : َقاَل أنَُّ   ٍِ  بَِكًَل ِ  َجْهًًل  إِ (ُقُصوبِِهمْ  َوُعْجَم َ  اْلَعَر
(2)

. 

نَّا َأَواِخذَر الَكصَِمذاِت  ِ  َواْسذَقَجْبنَا َلُهذم َوَسذكَّ ََ نَّا َعَصى َيْعذَوِة  ذ   ،َوبالقَّالِي َفإِنَّنَا َلْو َأمَّ

َفَقذذَدِت  َِ الَعَربِاَّذذ َ ى الُجَمذذوَنَّذذَج َتذذرَ  ؛َفنَِِّذذْاُر ُأيذذُ وَكً  بذذاَا اوَُمذذِم َوَأَمذذاَ  َأْشذذَعاِضِ م

ذْعرِ  ،اوَْلَ اَن َواوَْنَغا َ  ُِ بَِبْاَقْاِا مَِا الشن ِِ الَبْاذَت َعَصذى َمذاُ َو َعَصْاذ ِ فَ  ،َومِْا ُ نَا َنَقَمثَّ  ،َقَخاَّذ

 .ُمسَقشِرُقوَن َوَأ ااُلُهمذَْكَما ُاراُدُه ال َوَبْعَدهُ 



 َتَعاَلى (1 
ِ
ٍِ ُمْخَقَِِّر بإِْ ِن الل ا الذَمْوُيوَع بِكَِقا َْ  .َسنُْفِرُي  

ْاَماِن  (2  ِِ  فِي ُشَعِب ا
ة
َوُضوََّ أاًضا َعْا َغْاِرِه مَِا  .(1569 بَِرْقِم:  ،(3/216 َضَواُه الَبْاَهِقي

 . ِ اوَِِمَّ 
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:ذَْقاَل ال
ة
 ُمَقنَبني

 [ِمَن الَبِسي طِ ]

 رِ َأب  َ  َخي اا  بِن اارِ َأخ  َ ااأ خااَ  َخي اا  َ اا

 

  َ اااةم بِِهَ ااا  َ ااان  َأشاااَرِ  النََساااِص َِّنَ  

 
 

نَّا َأَواِخَر الَكصَِماِت َفَقِِّاُر َكالتِي:  َوإَِ ا َسكَّ

 ) اا  أ خاا   َخياار  َأخ   اا  بِناا   َخياار  َأب  

 

 (َِّن َ اااة  بِِهَ ااا  َ ااان  َأشاااَر   النََساااص   

 
 

 َقاَل أُبو ُنَواِ :

وِء الَر ِملِ ]  َ  [ِمن  َمج

ي ااااااااااوِب  ِْ الغ  ااااااااااب  َن َ اااااااااا    َّ 

 

ط اااااااوِب   َِ الخ   َ َجبااااااار لَِ  ااااااار 

 
 

نَّا َأَواِخَر الَكصَِماِت َفَقِِّاُر َكالتِي:  َوإَِ ا َسكَّ

ياااااااااوب   ْ  الغ  اااااااااب  ن  َ ااااااااا    َّ( 

 

طاااااااوب    َ  الخ   (َ َجبااااااا  لَِ  ااااااار 

 
 

ِه ال ِْ  ُقولوا َلنَا َما  
ِ
قِي اُ ذْبالل ِِ  ،ْدَعى إَِلْاَهاَمهَزَلُ  الَّ َأَ ْا ُاَعدة ِشْعًرا َأْ : ُ ذَو َكذًلُ  رِْفذ

 ُِ : َأْشَبُ  ب ،َضِيْا ِْ اِرَ! َكًل ِ َب كن  السن

َهذا َلوْ  َوكْلَِج  نَّا أواِخَر الَكصَِمذاِت ُكصن  الَقذِدْاِم  ،َسكَّ
ن
ذْعِر الَعَربِذي وَيَّى إَِلذى َضْفذِ  الشن

ذذً  َغاذذَر َموزوَنذذِ  َوتَ  ،َوَتشذذِوْاِ  ُسذذْمَعقِِ  ُجْمَصذذ ً  َهذذا ُمْخَقصَّ َوَسذذنَِجُد  ،َقْطًعذذاُكذذوُن اوَْشذذَعاُض ُكصة

ْعَر ال ََ َتْمصُِج الشن  ٍَ ِه َياِ َا   ُأْخَرى َلْم َاَقنَبَُّهوا إَِلْاَها! ،َموزونَ ذْالَعَر
ِْ  َو 

لَِج مِْا َجانِِب آَخَر َنُقوُل: َْ ِه الَ َرَكذاِت َلْاَسذْت  َوَك ِْ َُ  ذ ُِ ُعَصَمذاِ  إِنَّ َوْي ذنِْا ََ مِذْا 

ِِ  ،النَّ ِو َوالَعَربِاَّ ِ  ٍُ َتْطبِْاقا ا :َب ُ  َكاَنْت َموُجوَيًة َوَتْعِرُفَها الَعَر وُل النَّ واَّ َُ َوَلكِذاَّ  ،اوُ

ْخقَِراعُ 
ِ
ََ اَ ْبُط  ُُ َوالقَّْقنِاُا َوالضَّ َِ الُعَصَماِ  ُ َو القََّقبة  ،إِْاَجذاًيا َوَكذاَن اْكقَِشذاًفا َوَلذْاَس  ،َعَم

 
ْ
َماُ  ابُا ِجننذي ِِ  » َقذاًًِِل َوَسذاًًِِل: َكَما َاَقَجصَّى َ لَِج فِْاَما َنَقَصُ  ا

ِ
َوَسذَأْلُت َاْوًمذا َأَبذا َعْبذِد الل
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َد ْبَا العسَّ  َِ ُمَ مَّ   ا
َّ
َّ القَِّمْاِمذي

 الُجْوثِي
َّ
فقصذُت َلذُ : َكْاذَ  تُقذوُل:  -ِمذْاَم ُجْوَثذ َ تَ -الُعَقْاصِي

ُِ َفذَأَبىَفَأيَ  .ُت َأُخْوَكَ َفَقذاَل: أُقذوُل: َيذَرْبُت َأَخذاكَ َيَربْ  ْفذ ْضُتذُ  َعَصذى الرَّ
(1)

،  ََ َوَقذاَل: 

َُ  .َأُقْوُل: َأُخْوَك َأَبًدا َفُقْصذُت: َأَلْسذَت َزَعْمذَت  .ُقْصُت: َفَكْاَ  َتُقْوُل َيَرَبنِي َأُخْوَكَ َفَرَفذ

ََ َتُقْوُل: َأُخْوَك َأَبًداَ!  َفَقاَل: َأْاشِ َأنََّج 
(2)

اَ! اِْخَقَصَفْت ِجَهَقا الَكًَل ِ   َْ  .»
(3)

. 

 
ْ
َُ الَكذًَلِ  » َقاًًِِل: ُثمَّ َعصََّق َعَصْاَها ابُا ِجنني صِِهْم َمَواقِذ ِ  َعَصى َتذَأمة ْ

ََّ َأَيلة َشي ا إِ َْ   ِْ َفَه

ُِ َحقَّ ُ  ِن َمْوِي َقُ  مِذْا ا ،َوإِْعَطاِِِهْم إِاَّاُه فِي ُك ٍِ َوِحَِّّ ْعذَرا َعذْا مِْاذَزِة َوَعَصذى َبِِّذْاَرِة،  ،ِِ

ََ َتْرِجْاًما ًَ َو «َوَأنَُّ  َلْاَس اْسقِْرَسا
(4)

. 

ِْ َقَواِعَد النَّ ذوِ  ِِ َلْم َاْعِر ا َكًَلُ  َضُج َْ ََ َكذًلَ  النةَ ذاةِ  َفه ََ َيذَوابَِطُهم ،َو َولكِنَّذُ   ،َو

ٍَ َسذذصِْاَقً  َوَعَصْاذذِ  ُخصِذذ عذذرا ِِ ُِ ا َِ َاْعذذِر ٍُ الَكذذًلَ  فِْطذذَرًة  ،َق َوُجبذذ َوَكذذاَن ُ ذذَو َوغاذذُرُه ُاْعذذِر

 .َوَبِدْاَه ً 

 َِ   أنْ  َوَقْب
َ
ا ُأْنِهي َْ ا ا الذَمْوُيوعَ   

َاْسَقْصِزُ   إَِلى ُأِشْارَ  َأنْ  بة حِ أُ  نَِهاِِ ََ َأْمِر ُمِهم  َوُ َو: أنَُّ  

ِة َتغااِر لَِ َرَكِ  إِْعرابِاَّ ِ  اَّ ِ أَ  ،َأْن َاُكوَن ُك
ََ َاُكوُن َلذُ   ،ُاَغانُر الذَمْعنَى ،ْو: َحَرَكِ  بِنَاِِ َفَأحااًنا 

َُ القَّغاارِ  ََ  ،َمْعنًى َجِداد  َم  بِذَبْعِ  اوَْمثَصذِ  َوَاُقذوَل: 
َ
َوَلُربََّمذا َأْن ُاَسْفِسذَط َواِحذد  َواذأتِي

ا َأمذذر  َاعْ  ،َاَقَغاَّذذُر الذذذَْمَعنى بَِقَغاةذذِر الَ َرَكذذاِت  َْ ِة َواِحذذِد مِنَّذذاَفهذذ ُِ  ،ِرُفذذُ  ُكذذ َولكِذذْا َمذذاَ ا َنْفَعذذ

ْعَرابِاَِّ  فِْاَها ِِ قِي َاَقَغاَُّر الذََمْعنَى َوَانَْعكُِس بَِقَغاةِر الَ َرَكِ  ا ُِ الَكثِاَرِة الَّ ا -بالذَمَواِي َْ :  ذ ِْ َب



  .َاْعنِي: َحاَوْلُت إِْلَزاَم ُ  (1 

 ِ  َنْ ت  لِذ (2 
ْ
  .(أَّة َشي

 3)  
ْ
بِا ِجنني

ِ
ُض فِي:  ،(1/77 الَخَِّاُِِ  َ   .(1/251 َوَاَقَكرَّ

 4)  
ْ
بِا ِجنني

ِ
 .(1/77 الَخَِّاُِِ  َ
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 ُِ َْ ََ -ُ َو اوَ ََ مَِثاَلْاِا َو فِي إْ َماِل الَ َرَكاِت  ، َأْكَثَر مِْا  لَِج َوَعَصْاِ  َفًَل ِعْبَرَة بِِمَثاِل َو

عقَِباِض َلَها
ِ
 ،َحَقى إَِ ا َتَساَوى الذَمْعنَى فِي القَّغاةِر وَعَدِ  القَّغاةِر بَِسَبِب الَ َرَكاِت  ،َوَعَدِ  اَ

 الِ َفذذاُظ َعَصذذى الَ َرَكذذاِت 
َ
ا ِحَفاًظذذا َعَصذذى َفْهذِم الذذَوْحَاْاِا مِذذ ؛ُضوِعذي َْ ْا عذذَدِ  ونَّ فِذي  ذذ

ٍِ اوَْفَها ِ  ْعَرابِاَّ ِ  ،اْيطَِرا ِِ ْبَقاِ  الَ َرَكاِت ا ِِ  ِِ ا َوْحَدُه َكا َْ َفَكْاذَ  إَِ ا َكذاَن َتغاةذُر  ،َو 

َِ َواوَْكَثَرَ! َْ  الذَمْعنَى بَِقَغاةِر الَ َرَكِ  ُ َو اوَ

ِه الذَمْسأَل َ ُأهني  ِْ ِ  ضَ    ُِ القَّاضاِخ َعِا الوَ بِِقَِّّ َوَلَها َعًَلَق    ،لاِد بِا َعبِد الَمصِِج واَ ا أ 

ََ ُاْ ِسُا النَّْ وَ  ،بَموُيوِعنَا اًنا  َ أنَّ اْلَولِاَد َكاَن َل َّ
 َفَمذتَّ إَِلْاذِ   ،َوِ ي

 
َِ َعَصْاِ  َأْعَرابِي َيَخ

ة َأنَّذُ   ،النةذونِ َ بَِفذْقِح َخَقنَذَج َفَقاَل َلُ  اْلَولِاُد: َمْا  ،بِِِّْهِر َبْانَُ  َوَبْاَا َقَراَبقِ ِ 
َوَظذاَّ اْوَْعَرابِذي

ُمْ مِنِاَا َمذْا ذَْفَقذاَل َلذُ  ُسذَصْاَماُن: إِنََّمذا ُاِراذُد َأمِاذُر الذ .َفَقذاَل َبْعذُ  اْوَرِبَّذا ِ  ،ُاِراُد اْلِخَقانَ 

: َنَعْم ُفًَلن   .َ َوَيمَّ النةونَ َخَقنَُج 
ة
«نَ ُ َوَ َكَر َخقَ  ،َفَقاَل اْوَْعَرابِي

(1)
. 

َهاَماِت الِعَدا بًِل َادِ  َوأنَّنَذا َمذا  ،َوأنَّ أَقاِواَصُهم بًَِل لَِسانِ  ،َومِْا ِخًلِل  لَِج َعَرْفنَا أنَّ اتن

ِِ َوالُبْرَ انِ  لِا ََّ بالدَّ  .َوالُل الذُمْسَقَعاُن َوَعَصْاِ  القةْكًلنُ  ،ُقْصنَا إِ

 [ِمَن الَوافِرِ ]

ااااا ااااان  الَجااااا ِ    َأَن       وَن َََّ ااااا  َ َ   

 

اااااَمَعااااا   ل  َوَّ  اااااِق  َذ الَ اااااه  ِمااااان  َجه 

   اَ َ يااااا   وَن َََّ اااااَأَن ااااان  الخااااا لِن   

 

اااااااابَِ َ ااااااااِة ِشاااااااا   َوبِااااااااَ يِّ خ   
 ِق يَ ة 

رِ إَِّل    َوَمااا  َمَ َرااا   َ اااِاي فِااا  الاااَا  

 

   ِ  َ اااااااراَع َأم َناااااااة  َولَِسااااااا َن َِّاااااااا 

 


ْبِا اوَثاِر  (1 
ِ
َ ُِ َتاضاُخ اْبِا الَوضِيَّن وَ  ،(6/269 والمنقَظُم َْبِا الجوِزَّن  ،(4/71 الَكام

 (.12/364 َوالبِدااُ  والننهااُ  َبا كثاِر  ،(1/171 
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رت   َْ وَ   ََّ لَ ااااااواِ ِق َأناااااا  ْ اااااا  ر  خ 

 

اااااا   ِماااااان  بَِر  
 ِ    َوَباااااار  رَِ اااااااجِ َ وَ  ا 

و     ااااار  ر  َمااااا  َبنَيااااا    ِمااااان  َّ  اااااَامِّ  ت 

 

ااااالِّ ِشاااااقِّ    َتطِيااااار  لَِهولِهااااا  ِمااااان  َّ 

 q 
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 أَّْقوَّاُل بَّْعِض

 الـُْمْستَّْشِرِقْينَّ عَِّن العَّربي َِّة 

 ،نِِِّفاَا مذذَا المسَقْشذذِرقااَ مُ ذَعَصذذى َقَواِعذذِد الَعَربِاَّذذِ  َقذذرَأ أقذذواَل الذذ ُمعَقِرَض ذاْلذذ أنَّ َلذذْو 

ٍِ َوا اَا مَِا الَغْر َغِوان َها ُ َو شذي   اسذار  فَ  ،اَ  ِ َلَكاَنْت َكفاَصً  بالُخضوِع لصعرباَِّ  الَفِِّ  ،لصة

ُُسِسَهاما أقوَ 
ِ
 .الِِهم َوإِْعَجابِِهم بَِقَواِعِدَ ا َوُخُضوِعِهم و

َغِ  العرباَّذِ  َسذا «مرجاصوُث » اقوُل  ْسِم الصة
إنَّ الصةغذَ    :بًِقااوُسقاُ  بَِجامَِعِ  ُأكسُفوضَي قِ

اِن  ،العرباََّ  َ َتَزاُل حاَّذً  حاذاًة حِقاقاَّذ ً  وإنََّهذا إِحذَدى ُلَغذاِت َثذًلِث اسذَقْوَلْت َعَصذى ُسذكَّ

ِْ عصاِ  غاُرَ ا ،العاَلمِ  (اسقِاًلً  َلْم َاْ ُِّ
(1)

. 

 لواس َماِسناون
ة
   :َوَقاَل اْلمسَقْشِرُق الَفَرنسي

َّ
َل َمذا  إِنَّ اْلِمنهاَج الِعصمي َقِد اْنَطَصَق أوَّ

َغِ  العرباَّ ِ   .(ومِْا ِخًلِل العرباَِّ  فِي الَ َضاَضِة اووضوباَّ ِ  ،اْنَطَصَق بالصة

ُِ الِفْكذِر يف الذ  :َوَقاَل  ِِ بََداِ  دَ اْ مَ ذالصةَغُ  العرباَُّ  أَياة  َخالَِِّ   لِنَْق
ن
اَض رَ وأنَّ اسذقِمْ  ،اِن الذّدولِي

ًلِ  باَا اوَُمِم فِي الْ ِ  العَ َحااِة الصةغَ  ِِ ذرباَِّ  َيولا ا َلُهَو الُعنُِّر الَجوَ ِرَّة لصسَّ (ُمسقَْقَب
(2)

. 

ٍِ نذذُ  بِفْضذذَو ذذْا ُاَعذذدة اعقِراًفذذا جمذذاًًل مِ   ،ِِ العرباَّذذِ  َعَصذذى الُعصذذوِ  َونقصَِهذذا إَلذذى الَغذذْر

ُ ونَ  قوَن َوَاَقَفوَّ  بأنَّ العرباََّ  لاَسْت ُلَغَ  ِعْصِم! وبالقَّالِي فاِ  ضي  عصى الَّْاَا َاَقَشدَّ

 وُ ذَوقاَل الْ 
ة
َغذَ  الَعرباَّذَ  َلذم َتَقَقْهَقذْر فِاَمذا َمَضذى   :ضلم وُ لاَ ُمسَقْشِرُق اوَمراكي إنَّ الصة

قِي اْحَقَكْت بَِهذا َوُانَْظذُر إَلذى أْن ُت ذافَِ  عصذى كَِاانَِهذا فِذي  ،أماَ  لغِ  ُأْخَرى مَِا الصةَغاِت الَّ



 1)  
ن
ُ  الصنَساِن العربِي  (.30/144  ،الَعدُي الثًَّلثونَ  ،َمجصَّ

 2)  
ن
ُ  الصنساِن العربِي  (.30/144  ،الَعدُي الثًَّلثونَ  ،َمجصَّ
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ِِ كما َحاَفَظذْت عصاذِ  يف اْلذا َغذِ  العَ  ،َماِييذلمسَققَب نَانَِهذا مِذَا ولِصة رباَّذِ  لِذْاا  َوُمروَنذ   ُاَمكن

(ُمْقَقَضااِت َ ْا الَعِّْرِ ذْفًقا لِ القََّكاةِ  وَ 
(1)

. 

كقوُض ُجوضج َساضُرون َغَ  العرباََّ  ُمُروَنً  َجَعَصْقَها   :َوَقاَل الدة قايَضًة عصى َوَ َب الُل الصة

 
َّ
لهذي ِِ  ا

َ
َن الَوحي ُِ َيَقذاِِق َمَعاناذِ  َوُلَغاتِذ ِ  أْن ُتدون وأْن ُتعبنذَر َعنْذُ   ،أحسذَا تذدواِا َبجماذ

(بِِعَباضاِت َعَصْاَها َرًلَوة  َوفِْاَها َمَقاَن   
(2)

. 

 أياب  
َ
َغذاِت  شاِعر   :َأوْ  ،فصِْلَِج َ ُاْمكُِا أْن اأتِي   :َأوْ  ،رِ بِِشذعْ  بُِصَغِ  مَِا الصة

 
َنذ   أَيبذي

ة َوالقَّ سذانَاُت الَكًلماَّذ ُ 
ونَّ فِذي  ؛ُاَقاِوُ  َما ُكقِذَب بالعرباَّذِ  مِذْا حاذُث الَجَمذاُل الصَّفظِذي

 ٍِ َخًًل لصُكقَّا َغذاِت اوُخذَرى ،العرباَِّ  ُمقََّسًعا َوُمدَّ ا َم سذو    ،فصذاَس اوَجذُد يف الصة َْ و ذ

 اوَيباَِّ  فِي الصةَغاِت! لَِمْا َقاَضَن باَا النةُِّوصِ 

َعراَ  الَّْاَا كَقُبوا بالعرباَِّ  َتَفنَّنُذوا وأْبذَدُعوا إبذداعاِت  ِِ  لَِج َتِجُد اوَُيَباَ  َوالشة َفبَِفْض

َغذاِت  ،لغواَّ ً  ذِ  َوُنذْدَضةِ ُتوَجذُد عَصذى  :أو ،َ َتَكاُي ُتوَجُد يف غاِرَ ا مَا الصة َُ َكونَِهذا َ  قِصَّ َمذ

 .ُنُِّوَص الَعرباَّ ِ  ُتقاو ُ 

ُِ الَعرباَّ ِ  ُِ  ،َوَاَقًلَشى َشانِ وَ ا َوَاَققصَّى ،َوَاَقَجصَّى َوبِهْا َاُصوُح َفْض َوَاْبَقى َلَها الَفْضذ

اُِِم الِجاِسم اِحم ،الدَّ اِِم! ؛َوالَقْوُل الَ اِسُم السَّ َِ بِِ ْفظَِها الدَّ  ونَّ الَل َتَعاَلى َتَكفَّ

q 
 



ابُِق اْلَمِّدُض  (1   (.30/144  ،السَّ

 ُ  الصنساِن َمجصَّ  (2 
ن
ُُ  ،العربِي  (.9/80  ،الَعدُي القَّاِس



  

سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  579 

 ِبي َِّة لَّا تَّْعِني الِعْصمَّةَّ!لعَّرَُّقو َُّة ا

َفاعِ  فِذذي الَكذذًل ِ  مِذذاَ  َسذذَبَق  َمذذا إِنَّ   الَعَربِاَّذذ َ  أنَّ  َاْعنِذذي ََ  ،َوَقَواِعذذِدَ ا الَعَربِاَّذذ ِ  َعذذاِ  الذذدن

ََ  َمْعُِّوَم    َوَقواِعَدَ ا ُِ  َو عقَِراَض  َتْقَب
ِ
َغذ مِذاَ  أْقذَوى أنََّهذا َاْعنِي ََ  َكَما ،َوالنَّْقدَ  اَ  اِت الصة

ِن  مِاْ  اوُْخَرى  .َكًلَّ  ،َجانِِب  ُك

ِِ  َبْعذذُ   ُاذذَريَّ  َوَأنْ  ،َوُتنَْقَقذذدَ  َقَواِعذذِدَ ا مِذذاْ  َشذذي ِ  َعَصذذى ُاْعَقذذَرَض  َأنْ  ُاْمكِذذاُ  َوَقذذدْ   الِعَصذذ

ا ،َوُانَْقَقَ   الَواِضَيةِ  َْ ِْ  َوالقَّْقنِذااَ  الَضذْبطَ  ونَّ  ؛مِنَّا َواِحد   ُانْكُِرهُ  ََ  َأْمر   َو  َغذ ِ  هِ لِهذ  َأْمذر   الصة

َباض   ُعَصَما ُ  بَِها َقا َ  اجقَِهاِيَّ  
ِِ  مِاَ  َمْعُِّومِْااَ  َلاُسوا َولكِنَُّهم ،كِ َلذ  َبعُضذُهم َكذانَ  َوَقذدْ  ،الزَّ

ِِ  َأَّن  ُيونَ  َسذَبَق ُ  َمذاْ  َقذْوَل  مِنُْهم َواحد   َوَانَْقِقدُ  ،َبْع ِ  َعَصى َاُرية  ِِ  َأْو: ،َخذْو  َكَمذا ،َخَجذ

ِة  َتَباَّاَ  ِِ  فِي  لَِج  ُك ٍِ  َأَواِِ  .الكَِقا

َق  َأنْ  َاِجذُب  َولكِاْ  ذْاِا: َأْمذَرْااِ  بذااَ  ُنَفذرن ْعقِذَراُض  ُمِهمَّ
ِ
   اَ

ة
 َو النَّْقذدُ  ،(الَبنَّذا ُ  الِعْصِمذي

 
ة
ا ُ  الَعْشَواِِي ُل  ،(الَهدَّ ُِ  ُ وَ  َفاوَوَّ مَّ ِ  َمنَْه

َبذانِانْااَ  اوَِِ ذا ،الرَّ  الَجَهَصذ ِ  َرِراَقذ ُ  وَ َفُهذ الثَّذانِي َأمَّ

َِ  َأنْ  فَاِجُب  ،الَخَوَن ِ  الذُمْسَقأَجِرْااَ  ْعقَِراضِ  َنوِعاَّ َ  َنْعِر
ِ
ُل  َوالنَّْقدِ  اَ  .َأوَّ

َغذاِت  مِذاَ  َأْقذَوى الَعَربِاَّذ ُ  َتُكذونَ  َأنْ  بَِضذُروَضةِ  َلذاَس  آَخذرَ  َجانِذِب  َومِاْ  ُِ  فِذي الصة  َجِمْاذ

َوِضَ ا َنَواِحاَها َُ ُِ  َوُجَمصَِها ،َفَرَياتَِهامُ  فِي ،َو  َأنْ  ُاْمكِاُ  َوَقدْ  ،َوَتعصِاًَلتَِها ،َمَساِِصِها َوَجِما

ا ،الَعَربِاَّذ ِ  مِذاَ  َأْقَوى ُجْمَص    ُأْخَرى ُلَغ ِ  فِي ُتوجدَ  َْ ََ  ،بَِمْرَتَبقَِهذا َاُضذرة  ََ  َو ذ  مِذاْ  َانَذاُل  َو

قَِها َعَظَمقَِها عقَِباضَ  ونَّ  ؛َوَعْبَقِراَّ
ِ
ةِ  فِي ُتَقاِضُبَها ُلَغ ً  َنَرى ََ  النَ  َون اُ  ،بالذَمْجُموعِ  اَ  الُقوَّ

 مِنَْهاَ أْقَوى َتُكونَ  بأنْ  َفَكاَ   ،َمَساِِصَِها َغالِِب  فِي َوالَعْبَقِراَّ ِ 

ذذابِِق  لَِكًلمِنَذذا ُبْرَ اًنذذا  َقذذاَل: حاذذُث  ،الَعْسذذَكِرَّن  ِ ذذًللِ  أبِذذي لََِمذذا ِ  بَِكذذًل ِ  َنذذأتِي السَّ

ذذوَ  ىنًذذعْ مَ  ٍِ رَ الَعذذ الِ َثذذمْ أَ  ُِ ْثذذمِ  ال  َثذذمْ أَ   ِ رْ لصُفذذو»  ِسذذاضِ الفَ   ُ ْفذذالصَّ  انَ َكذذ اَمذذبَّ ضُ وَ  ع ً نْ ََ
ة
 يفِذذ ي



  

 
580 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى 

 بِ رَ العَ   ِ فْ الصَّ  اَ مِ  َح َِّ فْ أَ  اهَ ِض عْ بَ 
ن
ذى َمذاْ  ُوْلذُدكِ   :ٍِ رَ العَ  ُل وْ قَ  َج لِ  َ  اْ مِ  ،ي (َعِقَبْاذِج  َيمَّ

(1)
 

(يْ وَ رَ نَ  ايْ زَ نَ  كَ رْ  َ   : ِ رْ الفُ  وقوُل 
(2)

 ِس اضِ الفَ   ُ فْ والصَّ  
ة
َْ  يف ي  بِذرَ العَ  فذ ِ الصَّ  اَ مِذ ُح َِّ فْ أَ  ا 

ن
 ي

(ماذذد كشذذند  هملُ وْ َقذذوَ  ،اُ َسذذْح أَ وَ 
(3)

  ُِ  بِذذرَ العَ  قذذولِ  مثذذ
ن
 يفِذذ سذذوا    (ِْ َخذذاَ  ُْ مَ ْسذذاَ  اْ َمذذ  :ي

 ِس اضِ الفَ وَ  ،ىنَ عْ مَ ذال
ة
ِة  ي (خوضيه برك  أَاد  :مْ هُ وقولُ  ،احروفً  أق

(4)
 يفِذ ٍِ رَ لصَعذ َس اْ َلذوَ  

َْ  ىنَ عْ مَ  ْ   َشذ ِِ ثَ مَ ذال ا 
  ِ ًَل َكذبِ   ُ نْذعَ  رُ بَّذعَ اُ  ََ وَ  (لِ وْ كُ أْ مَ ذالذ اَ مِذ ر  ْاذَخ  وُل مُ أْ مَ ذالذ  :اهُ نَذعْ مَ وَ  ي

 بِ رَ عَ 
 
  ِ فِذوْ رُ ُح  افَ عْ ِيذ  ِ اَّذبِ رَ العَ بِ  هِ رِ اْ ِسذفْ تَ  َِ وْ رُ ُحذ نَّ إِ َفذ َج لِذ َ  َُ مَ وَ  ، ُ تُ رْ كَ  َ  امَّ مِ  افً وْ رُ ُح  َِّ قَ أَ  ي

  مْ هِ ِض عْ بَ  اْ عَ  ا َ َج  دْ قَ وَ  ، ِ اَّ ِس اضِ الفَ بِ 
َْ  ىنَ عْ مَ  يفِ  اْ مِذ َج َلذ ر  ْاذَخ   ِ اَجذال َ  اضُ ظَ قِ نْ ا  :ِِ ثَ مَ ذال ا 

«(اهَ اِِ َض قَ 
(5)

. 

ااَ  مِذاَ  المَعاَذِرااَ  بعُ   عدَّ  َوَقدْ  ِْ ذ ذُب  َأْعَمذاُ مُ  الَّ  َكذًل َ  ،الَ ذقن  ُضؤَاذ ِ  َعذاْ  القََّعِّة

ما ِ  ِِ ِِ  مِاْ  ِ ًَللِ  أبي ا عوباَّ ِ  قبا ذِب  الشة ِِ  مذاَ   لِذَج  َويف ،الَعَربِاَّذ ِ  َعَصذى َوالقََّعِّة  القَّ اُمذ

ِِ  َوعد ِ  نِّا ِِ ََ  ،َاْخَفى ََ  َما ا َُ  ساََّما َو ا ِ  م َّ ِ ًللِ  َكأبي كبارِ  إمَّ ِْ ذ  يف عمذَرهُ  أفنَذى الَّ



ي َعِقَبْاِج   مِْا َأمَثاِل بني َأَسِد : »(9/322  (َتاِج الَعُرو ِ  َقاَل فِي:  (1  ا  (ُوْلُدِك َمْا َيمَّ َْ  َك

ٍ  لِلُْنَثى ُِ فِاِْهَما بِنَاً  َعَصى َأنَُّ  ِخَطا كً  َوُكِسَر اْلَكا اََّر َعِقَبْاِج  (ِفْسِت بِ ِ َأَّْ: َمْا نُ   ،ُمَ رَّ ََ َو

  ِ تِِ  وَتَبنَّْاقِ ِ  (َفُهَو ابنُِج  ُمَصطََّخْاِا بالدَّ ْْ َخ ََ َمِا اتَّ  .«َوُ َو مِْا َغاِْركِ  ،َحِقاقً  

ا:  (2  َْ  (.َ ْر كِْ  َنَزاي نََرَويْ  ُاْمكُِا ُ َو َ ك

ا:  (3  َْ  َ ك
ة
ُِ الَفاِضِسي ِق  ،(ْادْ َ ْر كِْ  ُشنِاْد َضمِ  الذَمَث َكَما  ،َأْو: مَِا النَّاِسِخ  ،ُاْمكُِا أنَُّ  َخَطأ  مَِا الذُمَ قن

َماِ  َِ فِي الَفاِضِساَِّ  َعَصى َمَداِض الزَّ  .ُاْمكُِا أنَُّ  َتغاار  َحَِّ

ِل َوالثَّانِي (4  َِ لِلَوَّ ِِ َما َحَِّ ا الذَمَث َْ َِ لِه ا:  ،َحَِّ َْ ُِ ِعنَدُ م  َك َقاَل  (.ُكْ  ُخْوْضَيهْ  ُأمِاْد َب ْ  َوالذَمَث

ْاَراِزَّة فِي:   :(ُگْصسَقان َسْعدَّ الشن

  ارنااااا گااااو  و نخورنااااا  وناااا ن

 

 

 خاااااور   َّاااااه باااااه امياااااا گو ناااااا 

 
 

 (.2/90 ياواُن المَعانِي وبي ِ ًَلِل الَعسكرَّن  (5 



  

سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  581 

ْكنَ ِ  الُعجَم ِ  مِاَ  َوحماَاقَِها ،العرباَّ ِ  الصةغ ِ  فنُونِ  خدَم ِ  ذاِحُبنَا َوَجا َ  ،َوالقَِِّّ اِ   َوالصة ََ 

ُِ  ،ُكُقبِ ِ  َعَصى الذُمقَّكُِئ  ذُعوبِاَّ ِ  َوَاقَِّهُم ُ  َعَصْاَها الَعاِِ  َمذْوُت  َاذا  ،الَعَربِاَّذ ِ  َعَصذى َوالِ ْقذدِ  بالشة

 .!(ُزضْ 

q 
 

  



  

 
582 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى 

 مَّا ِهيَّ مَّْنِزلَُّة ِكتَّاِب ِسْيبَّوَّْيِه؟

َِ  إنَّ   َأْ َعذاَ  َفالُمنِِّذُ   ،َبذاِ ر َبايِ  الَعَرباَّ ِ  فِي َوَتأثِاَرهُ  ،َظاِ ر َباِضز   َوكَِقابِ ِ  ِساَبَوا ِ  َفْض

ِِ  َل ُ  نِاِع ِ  َوبَِجِما َِ  ،اعَقَرِ ََ ذا َتَباَّنَذْت  َوَقذدْ  ،َواغَقذَرِ ِقذ ِ اْ َت قِ  َنْهذرِ  مِذاْ  َوَنَه  َمَضذى مِمَّ

ٍِ  َعَظَمذذ ُ  ذذ ِ  ُنُفذذو ِ  فِذذي الكَِقذذا مَّ
 َوالُفنُذذونِ  ،الِعَظذذا  الَفَواِِذذدِ  اَ مِذذ فِاذذ ِ  لَِمذذا ،اوَْعذذًَل  اوَِِ

َما ُ  َقاَل  َوَلَقدْ  ،الِجَسا  ِِ َ وَ » آباِيَّ: الفاُروز ا
ِ
 اَهذبِ  نَ وْ رُ ِخذقَ فْ اَ  ِب ُقذكُ   ُ َعذبَ ضْ أَ  ةِ رَ ِّْذالبَ  ِِ  ْ و

ٍُ َقذكِ  :ضِ ضْ اوَ  ِِ ْ ذأَ  ىَصذعَ  ٍُ َقذكِ  وَ  ،ِِ ْاذصِ لصخَ  (اِ اْ الَعذ  ا ٍُ َقذكِ وَ  ،( ِ اْ وَ بَ اْ ِسذ ا  (انِ وَ َاذذال َ   ا

ٍُ قَ كِ وَ  ، ِ احِ صجَ ل «اِت ا َ رَ القِ  يفِ  مِ اتِ َح  يبِ أَ  ا
(1)

. 

  َ َكرَ  َشأنِ ِ  َولَِفَخاَم ِ 
ة
اورِي َغذِ : فِذي َشأُن ُ  ُ كِرَ  إَِ ا لَِشْخ ِ  َاُقوُلونَ  الُعَصَما َ  أنَّ  السة  الصة

َاْقَرأُ  َ ِ»
(2)

  ٍَ «اَشْائً  ُِ عرِ اَ  ََ  :َفَاُقوُلونَ  ،ََ  :َفُاَقاُل  َِساَبَوْا ِ  كقا
(3)

. 

  ُعَمرَ  أُبو َقاَل وَ 
ة
َا ِ  َبَاانِ  فِي الَجْرمِي ا َأ من َْ ْفرِ     يقِ فْ أُ   ً نَ َس  اَ اْ ثِ ًَل ثَ  ُْ نْ مُ  انَ أَ » :الَعظِْامِ  السن

ٍِ َقذكِ  اْ مِ   ِ قْ الفِ  يفِ  اَ  النَّ   اَ مِذ ر  ثِذكْ مُ  ِ  ُجذضَ  اَنذأَ  :اَل َقذ َاكَ  َ  َ  ْاذكَ وَ  : ُ َلذ َِ ْاذقِ فَ  ، ِ اْ وَ بَ اْ ِسذ ا

ٍُ قَ كِ وَ  ،ِث اْ دِ ال َ  « ِ بِ  يقِ فْ أُ وَ  ،َث اْ دِ ال َ  ُس اْ قِ أَ  انَ أَ وَ  ،اَ  اَ القِ  ينِ مُ صن عَ اُ   ِ اْ وَ بَ اْ ِس  ا
(4)

. 

َب  َأنْ  ُاْمكِاُ  ا مِاْ  َشْخ    اَقَعجَّ َْ ُِ  ََ  ونَّذ ُ  ؛الَكًل ِ     َولكِذاَّ  ،َوِوْجَهَقذ ُ  ِجَهَقذ ُ  َاْعذِر

َما َ  ِِ   ا
َّ
ارِبِي ُروا» َقاًًِِل: ْمِرهِ أَ  َيقاِق  َعاْ  َوأَبانَ  باَّنَ ُ  الشَّ ِِ  َبْعدَ  َ لَِج  َوَفسَّ ْعقَِرا

ِ
 بَِأنَّذ ُ  :بِذ ِ  اَ

اِحَب  َكانَ  َحِداِث  ََ
(5)

،  ٍُ َقا
لَِج  َواْلُمذَرايُ  ،َوالقَّْفقِاُش  النََّظرُ  مِنْ ُ  ُاَقَعصَّمُ  ِساَبَوْا ِ  َوكِ َْ  َأنَّ  بِذ



ِ  النَّْ ِو َوالصةَغ  لصفاُروز آَباِيَّ (1   .(152ص  البُْصَغ  فِي َتَراِجِم َأِِمَّ

ا الذَمَكاِن مَِا الِقَراَ ةِ  (؛ُاْقِرُئ  ُاْمكُِا ُ َو  (2  َْ ْقَراَ  َأنَسُب هب ِِ  .ونَّ ا

 3)  
ن
اورِي  (.1/331 بُغَاُ  الوَعاِة لصسة

 (.16/145 الَوافِي بالَوَفَااِت  ،(4/1443 ُمْعَجُم اوَُيَباِ   (4 

 5)  
َّ
 .َاْعنِي: الَجْرمِي
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  َنبَّ َ  َفَقدْ  ،النَّْ وِ  فِي َتَكصَّمَ  َوإِنْ  ِساَبَوْا ِ 
دِ  َعَصى َكًَلمِ ِ  يفِ َِ ٍِ  َمَقا َفاتَِها َوَأْنَ ا ِ  ،اْلَعَر  َتَِّرة

َِ  َأنَّ  َبَاانِ  َعَصى فِا ِ  َاْقَقِِّرْ  َوَلمْ  ،َوَمَعانِاَها َأْلَفاظَِها فِي ٍ   َواْلَمْفُعوَل  َمْرُفوع   اْلَفاِع  َمنُِّْذو

ِْ  ،َ لَِج  َوَنْ وِ  ِن  فِي ُاَباناُ  ُ وَ  َب ٍِ  ُك  َمَعانِيذْالذ ِعْصذمِ  َعَصذى اْحَقذَوى إِنَّ ُ  َحقَّى ، ِ بِ  َاصِاُق  َما َبا

َفاِت  َوُوُجوهِ  َواْلَبَاانِ  «َمَعانِيذَْوال اْوَْلَفاظِ  َتَِّرة
(1)

. 

ٍِ  فِي َوالنَّاظِرُ  هِ  ُاْدِضكَ  ِسْاَبَوْا ِ  كَِقا ِْ ِعاُ  ،بَِهذا َوُاِقذرة  َجانذًدا الَ ِقْاَقذ َ   ذ ْْ  ونَّذ ُ  ؛َلَهذا َوُاذ

حقَِجاَجذاِت  ،الَبِدْاَعذ ِ  اَساِت بِالِقاَ  َمصِي   
ِ
ين  َوَمذآلنُ  ،الذذَمنِْاَع ِ  َواَ  ،َوالقَّقذِوْامِ  َوالنَّْقذدِ  بذالرَّ

 ِِ   بَِمنَْه
 
ْااِ  َعْقصِي َِ  .َسصِْام َض

ُِ  َوبْلَِج  ُصذوا َوَلمْ  ،ُسًدى كَِقاَب ُ  ُاَعظنُموا َلمْ  أنَُّهم َتْعِر ذاِحَب ُ  ُاَبجن : ،َ َمذًًل  ََ ِْ  َكذانَ  َبذ

ُِ  عظِامُ القَّ  ٍِ  َعَظَم ِ  َعاْ  َناتَِجْااِ  َوالقَّْبِجا اِحبِ ِ  َوُضُسوخِ  ،الكَقا ا فِذي ََ َْ  َفَغَفذرَ  ،الَبذاٍ  ذ

َُ  اوَْعَصى الِفْرَيوَ   َوَأْسَكنَ ُ  ،َل ُ  َتَعاَلى اللُ  ٍِ  َم َ ا َْ  .اوَ

q 

  



ارِ  (1   الذُمَواَفَقاُت لصشَّ
ن
 (.5/54 بِي



  

 
584 سِيبَوَيهِالجِنَايَةُ عَلَى 

 .. اللُ غَُّة العَّرَِّبي َُّة

 ُلغَُّة الـُمْسِلِمْينَّ جَِّمْيًعا!

َغ َ  إنَّ  ْسًل ِ  لِِرَساَل ِ  َحامَِص    الَعَربِاَّ َ  الصة ِِ ا ،الُقرآن َتَعاَلى اللُ  َأنَزَل  َوبَِها ،ا َْ ٍُ  َفه  الكَِقذا

ٍِ  آِخرُ  ُ وَ  الَعظِْامُ  لِ  كَِقا ذا َولذاَس  ،لصَعاَلِمْااَ  ِ َداَا ً  َتَعاَلى اللُ  أْنَزَل ُ  ،ُمنَزَّ  َ ٍِ  َخا  ،بذالَعَر

: ِْ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ } َتَعذذذاَلى: َقذذذاَل  َكَمذذذا ،بِأْسذذذِرهِ  لصَعذذذاَلمِ  ُأنذذذِزَل  َبذذذ

 .(الفرقان) { ٴۇ  ۈ ۈ

ُسذوُل  ا الرَّ َْ ذ ً  -- َوَك ذا  ،َضُسذوُل الَعذاَلِمْاَا ُبِعذَث لصنَّذاِ  َكافَّ  َ َولذاَس َخا

 ٍِ قِذذي ُولِذَد فِْاَهذا ،بذالَعَر   ہ ہ      ہ ہ ۀ }َكَمذذا َقذاَل َتَعذذاَلى:  ،َوالُبْقَعذِ  الَّ

 .(سبأ) {  ۓ ۓ ے    ے ھ ھ ھ ھ

َُ  َوَقدْ   .(اونباا ) { گ    گ گ     گ ک ک } َفَقاَل: اوَْمَرْااِ  اللُ  َجَم

 َوُاذَدافُِعوا ،العَربِاَّذ ِ  َعَصذى ُاَ ذافُِظَوا َأنْ  ،(َجِمْاًعا الذذُمْسصِِمْااَ  النَّا ِ  َعَصى َفإِنَّ  َوَعَصْا ِ 

ِمَها مِاْ  َاْمنَُعُهم َفًَل  ،َلُهم ُلَغ ً  َوَاَرْوَ ا َعنَْها  النَّذا ِ  إَِلذى َوَتْ بِْابَِها َوَنْشِرَ ا َوَتعصِاِمَها َتَعصة

ََ  ،ُمنْقِنَذ    َبِغْاَض    َقْومِاَّ    ََ  ،فِْاَها َوالقَّرِغْاِب   بَِبذثن  الذذَمِقاَق ُ  َوَمَكااذُدُ مُ  الِعذَدا ِشذَعاَضاُت  َو

َغاِِاِ  الِ ْقدِ   .الَعَربِاَّ ِ  َعَصى َوالضَّ

 ََ ُُ  َفصَاْعَصمِ  أ َفاعَ  أنَّ  الَجِما سذًل ِ  َعذاِ  ِيَفذاع   َعنَْهذا الذدن ِِ  َعذاْ  ِيَفذاع   ،َوُعُصومِذ ِ  َوُلَغقِذ ِ  ا

ِت  ََ   الَعَرباَّذذ َ  وَنَّ  ؛َوأْمَجذذاِيِ م أْبَطالِنَذذا ُبُطذذو
َ
قِذذي ِ ذذي ذذَدْت  الَّ  فذذإَِ ا ،َوَمذذِثَِرُ م آَثذذاَضُ م َخصَّ

ُِ َوا الُعُصو ُ  تِْصَج  َياَعْت  الَعَربِاَّ ُ  َياَعِت  ُِ  َوَكْاَ   ،َوالذَمَفاِخرُ  لذَمَعاِض بِا  إَِلى َبْعَدَ ا السَّ

ِراُق  أْااَ  الُعُصوِ َ تِْصَج   النةوَضانِاَِّ َ َواوََحاِيْاِث  الَكِرْامِ  الُقرآنِ  َفْهمِ  إَِلى الطَّ
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رَ  َأنْ  َوَعَصْانَا كَّ َْ ًَ  َأْنُفَسنَا َوَنْسأَل  َواِحًدا َأْمًرا َنَق  مِذاْ  الُعَصَمذا ُ  َكذانَ  َماَ الِذذ َواِحذًدا: ُسَ ا

ٍِ  َغارِ  ونَ  الَعَر  َحقَّذى ،َوَغْاذِرِ م ،َوالِهنْذدِ  ،َوالُكذْريِ  ،َوالقةْركِ  ،الُفْر ِ  مِاَ  بالَعَربِاَِّ َ َاْهَقمة

َ مِاَ  َكثِاًرا َوَفاَق  الَعَربِاَّ ِ  َسَما ِ  فِي َوبَرزَ  مِنُْهم َكثِارِ  َنْجمُ  َسَما ٍِ  الَعَر

 ٍُ  ِعَبذاَيةً  ِخذْدَمَقَها َوَضَأَوا ،ِيانِاَّذ ً  َنْظذَرةً  الَعَربِاَّذ ِ  إَِلى َنَظُروا ونَُّهم ؛بانا   ِيح  َوا َفالَجَوا

  ،َعَصْاَها ُاْ َجُرونَ 
َ
نَّ ِ  الُقرآنِ  لَِسانُ  َفِهي ذِرْاَع ِ  َفْهذمُ  َيذاعَ  َياَعْت  فإَِ ا ،َوالسة  َعذاِ  َوَنَبذا الشَّ

 ٍِ َوا َدايِ  الَِّّ لَِج  ،َوالسَّ َْ َرُفوا َفصِ ُقوا َوَتَعصَُّموَ ا ،َكبِاًرا َمْجُهوًيا ِخْدَمقَِها فِي ََ  فِذي َوَتَعمَّ

  ..َعَصْاَها أْبنَاَ ُ م َوَضبَّوا ،َأْسَراِضَ ا

q 
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 ،ِجنَّايَُّة الُبخَّاِريِ )الِجنَّايَّاُت الث َّالُث 

 (ِجنَّايَُّة ِسْيبَّوَّْيِه ،ِجنَّايَُّة الش َّاِفِعيِ 

ْس   اكَ  .. الِجنَاَا ُ 
ِ
زُ  مُ اَ ضُ  الذُمَقزَّ َّْ َّ الذُمَق ِْ  مِذاْ  َثًَلَث ً  بِ ِ  لَِاَِِّ   الذُمَهنِدُ   اْخَقاَضهُ  الَّ

ْسًل ِ  ُعَصَما ِ  َعَمالَِق ِ  ِِ  َوإَِ ا ،َوِجنَاَاذ ً  َجِرْاَمذ ً  اْضَتَكذَب  َماِ  َعَصى ُاْطَصُق  اْسم   ،َوَعَباقَِرتِِهم ا

ُِ  فِذي ُمْ َقَقذًرا ً اَمنُْبذو َلَجَعَص ُ  بَِ ق   َأَحدِ  َعَصى أْرصَِق  ََ  ،الذذُمْجَقَم  َنَظذرَ  إَِلْاذ ِ  ُانَْظذرُ  َاَكذايُ  َو

ْحقَِرا ِ 
ِ
ِِ  َواْخَقاَضهُ  ،َمْوِيِع ِ  َغْارِ  فِي اْسَقْخَدَم ُ  الذُمَهنِْدَ   َولكِاَّ  ،القَّوقِْارِ وَ  اَ  ُكُقبِ ِ  لَِقْرِوْا

مَّ ِ   ِ   َ َع ِ ُسمْ  َوَتْشِوْا ِ 
وَضتِِهم اوَِِ َُ ْصذمَ  َاذأَبى َتَعذاَلى اللَ  لكِذاَّ وَ  ،َوُعْدَواًنا ًماُظصْ  َو  الظة

ْحرَ  َل ُ  َوَكَقَب    َوُسنَّ ُ  ،َوالنَّْ رَ  الدَّ
ِ
ْقرِ  َ ْقِج  فِي َتَعاَلى الل  ،َمْعُصوَمذ    َمْعُروَف    َأْمَثالِ ِ  َعَصى السن

ذاْ   ِ اتِ َي رْ مَ ذلِذ َوإِاَّذاكَ  اللُ  نَذاقَ فَّ وَ -يِخ أَ  َاا اْعَصمْ » َعَساكَِر: اباُ  الَ افِ ُ  َقاَل  َكَما  اهُ َشذخْ اَ  مِمَّ

  َضْحَم ُ - َما ِ صَ اْلعُ  ُلُ و َ  نَّ أَ -ُتَقات ِ  قَّ َح   ِ اْ قِ اقَّ وَ 
ِ
  َوَعاَيةُ  ،َمْسُموَم ْ  -َعَصْاِهمْ  الل

ِ
 ِج ْقذ َ  فِي الل

َنَّ  ؛َم ْ َمْعُصوْ  مهِ اْ ِِّ قِ قَ نْ مُ  َأْسَقاضِ 
ِ
 نَذاوَل القَّ وَ  ،َعظِذامْ  هُ رُ ْمذأَ  بذَرا    مِنْذ ُ  مْ ُ ذ بَِمذا مهِ اْ فِذ  َ عَ اْ قِ الوَ  و

 َ
ِ
 وَ  ضِ وْ الزة بِ  مْ هِ اِي رَ عْ و

ِ
 وَ  ،امْ ِخ وَ  ُ  تَ رْ مَ  ا ِ رَ قِ فْ اَ

ِ
 شِ عْ نَ لِ  مِنُْهم اللُ  اْخَقاَضهُ  اِ مَ  ىصَ عَ  َق ًَل قِ ْخ اَ

«..امْ مِ  َ  ق  صُ ُخ  مِ صْ اْلعِ 
(1)

. 

اُ  َعَصْاذ ِ  ُضُيوِيَنا قَِراَ ةِ  َبْعدَ  َوالَقاِضُئ  َِ  أنَّ  َاَقذَاقَّ ُجذ ذ ِ   ذ َ ِ  َعَصذى َحاقِذًدا َكذانَ  الرَّ مَّ
 اوَِِ

ْسذًلمِاَّ ِ  الُعُصو ِ  َوَعَصى ِِ ِِ  َأََّّ  َلُهذمْ  اذرَ  َلذمْ  َحذد   إَِلذى ا  َضكِذَب  َوَقذدْ  ،َخْاذرِ  َسذابَِق ِ  َأْو: َفْضذ

ُب  َش  ،َوَقاَيهُ  َوَساَيهُ  َظْهِرهِ  َعَصى اوَْعَمى القََّعِّة  .َسَداَيهُ  َعَصْا ِ  َوَشوَّ



ْبِا  (1 
ِ
ٍِ الذُمْفَقِرَّ َ ِْ  (.29ص  َعَساكِرَ َتبااُا َك
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ٍِ  َفِفي ِل  الكَِقا َِ  ،(الُبَخاِضَّن  ِجنَاَا ِ اوَوَّ ََ ُِ  إَِلذى الُخُِّذوَم ِ  فِذي الُفُجوضُ  بِ ِ  َو  َوْيذ

ِرْاِ   الذُمَِّْ ِ   إَِلى َونِْسَبقَِها آَا ِ  ِِ  إِْمَراًضا الشَّ ا ،َأَضاَيهُ  لَِبارِ َْ  َيذِعْاَف ً  ِضَواَاذ ً  َاذَدعْ  َلمْ  َوَك

 ََ ذذوَضةِ  لَِقْشذذِوْا ِ  َمْوُيذذوَع ً  َو َُ  ٍِ ذذَ ا َْ ََّ  اوَ ضَ  ،كَِقابِذذ ِ  فِذذي َوَسذذَرَيَ ا إِ  النةُِّذذوَص  َوَزوَّ

َقَها َِ  َكَما ،َوَلفَّ َُ  َفَع   َم
ن
َ ابِي ِِ  الَِّّ   َعْبدِ  الَجصِْا

ِ
َبذِرَّن  إَِلذى َوَنَسَب  ،َعبَّا ِ  ْباِ  الل  َواْبذاِ  الطَّ

َفَ اِت  اوَثِْارِ  ٍِ  مِاَ  ََ ِْ ُكَراَ ا َوَلذمْ  ِعنْذَدُ َما َمْوُجذوَيةً  َوَلاَسذْت  ،َوالُبْهَقذانِ  الَك ْْ  ،َقذطة  َاذ

ا َْ ْفقِذذَرا ِ  فِذذي أاًضذذا َشذذأُن ُ  َو َكذذ
ِ
نَذذا َعَصذذى اَ   ،َعاَِِشذذ َ  ُأمن

ن
ذذَ ابِي ِِ  َوالَِّّ  ،ُ َرْاذذَرةَ  أبِذذي الَجصِْاذذ

  ِضْيَوانُ 
ِ
َ ا ُاْمكِنُنَا ََ  اَرةِ َكثِ  َوِخَااَناِت  بِِجنَاَااِت  أَتى َوَقدْ  ،َأْجَمِعْااَ  َعَصْاِهمْ  َتَعاَلى الل  َعذدة

ُجوعُ  َوُاْمكِاُ  ،ُ نَا َنا إَِلى الرة  .َعَصْا ِ  َضين

ٍِ  َوفِي   ِجنَاَا ِ   الثَّانِي الكَِقا
ن
افِِعي َ اَب ِ  مَِص ن  إَِلى َتَطّرَق  ،(الشَّ ةً  الَِّّ  َوَأضايَ  ُأْخذَرى َمرَّ

وَضتِِهم َتْشِوا َ  ٍِ  فِي َكَما ،الِفقِهاَّ َ  اتِِهمَ َمرِواَّ  َاُريَّ  َحقَّى ،َوُسْمَعقِِهم َُ لِ  الكَِقا  اْفَقَرى اوَوَّ

ا َاْكَقِ   َوَلمْ  ،الَ ِداثِاَّ َ  ِضَواَااتِِهمُ  ُاْسِقطَ  َحَقى َعَصاِهمْ  َْ َق  هب ذ ِ  إَِلذى َوَتَطرَّ ذولِاَّ ِ  اوَِيلَّ َُ  اوُ

ا ا َمْ َوَ ا َوأَضايَ  َعى اِِمَ َجرَ  َوَضكَِب  َمَظالِمَ  أَتى َثمَّ  َومِاْ  ،ُكصن َِ وَ قَ  ْت انَ كَ فَ  ،َعَظاِِمَ  َوايَّ   ُ مُ ا

مِ  ونِ دُ بِ  َِ ِْ بِ  َوَحَطْمنَاهُ  اهُ نَ مْ طَ خَ فَ  ،الَعَوا َِ وَ العَ  هِ ه  ..مِ ا

ًَللِ  ظًَِللِ  فِي َفَمَشى ضَ  َحقَّى الضَّ َمذا ِ  َكذًل َ  َزوَّ ِِ   ا
ن
ذافِِعي ِِ  َمذَراِت  الشَّ ْْ  َوِزَاذاَيةِ  بَِ ذ

 ِِ ِرْاِح  َوافقَِرا ِ  ،ُمَقَكصَِّ   َبِعْادِ  َوتَأوا ْسقِنَقاِج  فِي َوَقَساَوةِ  ،أحَااًنا ََ
ِ
ِِ  اَ  ،بالقَّذاِضْاِخ  َوَجْهذ

ِة  َوُباناَ  ا ُك َْ ُجوعُ  ُاْمكِاُ  ،َعَصْا ِ  َضينَّ فِي    .إَِلْا ِ  الرة

ا َْ َّ َو  ِْ َنا ُ وَ  َأاِداُكمُ  َبْااَ  الَّ ْصذمِ  مِذاَ  ْاذ ِ فِ  َمذا َضأاذُقم َوَقذدْ  ،الثَّالِذِث  كَِقابِذ ِ  عَصى َضية  الظة

 ِِ ْجَ ا ِِ ِِ  َعذاِ  َوالُبْعذدِ  َوا ْتَ ذا ِِ ِِ  ا ْنَِّذا ِِ  بُِعُقذولِ  َتًَلَعذَب  َكْاذَ   َشذاَ ْدُتم َوَقذدْ  ،َوا

ِج  َّْ ذذ َِ  ،السة  ،الَعْقَصنَذذ ِ  سذذَقاضِ  َتْ ذذَت  ِغذذَواَاقِِهم فِذذي َوَسذذَعى ،الَجَهَصذذ ِ  َعَوارِذذِ   َعَصذذى َوَعِمذذ

َّ َوالقَّزِوارِ  ِْ اهُ  الَّ  .قَّنِوْارَ ل َسمَّ
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 َاْقَقِِّذرْ  َوَلذمْ  ،َواْشذقَِقاًقا َوَبًلَغذ ً  َوَتِّْذِراًفا َنْ ًوا الَعَربِاَّ ِ  ُعُصو ِ  َعَصى الَقَضا َ  َوَحاَوَل 

هِ  َعَصى ِْ : ،َفَ ْسُب  الُعُصو ِ    ِْ وَل  َحاَوَل  َب َُ وَضةِ  لَِقْشِوْا ِ  الو َُ  ٍِ ِِ  ،اوََي ٍِ  َوَتْفِضْا  اوََي

رِ  َِ ٍِ اوَ  َعَصى الذُمَعا  .الَقِدْاِم! َي

َج  َأنْ  الثًَّلَث ِ  ُكُقبِ ِ  مِاْ  َفَأَضايَ  ولِ  فِي ُاَشكن َُ ْسًلمِاَّ  ُعُصو ِ ال ُأ ِِ  َحقَّذى ،إَِلْاَهذا ُاِسذي َ وَ   ِ ا

ْ رَ  َولكِاَّ  ،َوَارتُُكوَ ا النَّاُ   َاْهُجَرَ ا اِحرِ  َعَصى انَْقَصَب  السن َِ  َتَعذاَلى َفاللُ  ،السَّ  اَكَمذ ِسذْ َرهُ  أَبَْطذ

 
َ
 { ژ  ڈ ڈ      ڎ ڎ  ڌ ڍڌ      ڍ  ڇ  ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ } ،ُسذذذنَّقُ ُ  ِ ذذذي

 (. ذذر 

اُِِ   َوَجاَ ْت  َْ اَبْت  الَ ذقن  َق َْ ُُ  َفذ ِِ  َقًَلِِذ   ڳ گ  گ گ گ } َوَمَعاقُِصذ ُ  الَبارِذ

 (.اونباا ) { ڻ  ں ں  ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ

اَضْت  ُكُقَب ُ  النَّاُ   َوَ َجرَ  ََ  َبْاذِت  فِذي َكُمِّْذَ ِ   َبْاذنَُهم َشذِرْاًدا َرِرْاذًدا اَبِعْادً  َغِراًبا َو

 ِزْنِداِق:

 [الَبِسي طِ  ِمنَ ]

ااا    َضااا  م   َهاااي  فِ  َأَ       َِّنِهَ ََّااا نَ ي  َبااا  م 

 

َ   ََّاااَ َننِ     اااَ  اااِا  ِق  ِ  ي ااابَ   فِااا م     ِ ن 

 
 

ىذالْ  اْنَكَشَ   َوَقدِ  ََ  َكْاَ   ىذالْ  َواتََّضَح  ،ُمَوضَّ  مِذاَ  َأْوَيذَح  ،َهنِْد ِ الذذمُ  َأْمذرِ  فِي ُمَعمَّ

ْمسِ  َ ىَ َضْاَعانِ  فِي الشَّ  الضة

q 

  



  

سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  589 

 مَّصَّاِدُر أوزونَّ وَّمَّرَّاِجُعُه

َِّ  إنَّ  ُِ  نَّامِ  َواِحدِ  ُك  َعَصذى َاْعَقِمذدَ  َأنْ  َاِجُب  َما َموُيوعِ  َعاْ  َتَكصَّمَ  إَِ ا الَباِحَث  أنَّ  َاْعِر

َهاِت  ا ُكُقِب  ُأمَّ َْ َّ الذَمْوُيوعِ    ِْ  َولكِاَّ  ،َيقِْاًقا ِعصِما ا َبْ ُث ُ  لَِاُكونَ  ،عن ُ  لَِاَقَكصَّمَ  اَضهُ اْخقَ  الَّ

  الَبْ ِث  َأَسالاَِب  َخاَلَ   أوزونَ  َزَكِراَّا الذُمهنِدَ  
ن
ُِ  فِي الِعْصِمي ُكُقبِذ ِ  َجِمْا

(1)
 ُاَبذالِ  َوَلذم ،

ذذًًل  بِالذذذَمَِّاِيضِ  َْ ا َومِذذاْ  ،َأ َْ ٍِ   ذذ ُِ  َنذذَراهُ  أاًضذذا الكَِقذذا  الَعَبذذِث  فِذذي الَقِداَمذذ َ  ْعَصَقذذ ُ فِ  َاْفَعذذ

ا َفْقًرا َنَرى أاًضا ُ نَا َومِاْ  ،بالذَمَِّاِيضِ  ِِ  َتام   ،النَّْ ذوِ  لِِعْصذمِ  الذذُمْعَقَبَرةِ  الذذَمَِّاِيضِ  مِذاَ  لصنَّْق

مِْااَ  ُكُقِب  َوَتْركِ  ِْ  َلمْ  َفإِنَّ ُ  ،ِسْاَبَوْا ِ  ضأِسِهم َوَعَصى ،َوَتْفِِّْاًًل  ُجْمَص ً  الذُمَقَقدن  َكًَلًمذا َلنَا َانُْق

ٍِ  مِاْ  ََ  ،لِِسْاَبَوْا ِ  َواحًدا قِذي الُكُقذِب  مِذاَ  ََ  ،(ِسذْاَبَوْا ِ  كَِقابِِ  كَِقا ِِ  اعقنَذْت  الَّ  َعذاْ  بالنَّْقذ

هِ  ،ِسْاَبَوْا ِ  ِْ ِِ  فِي َياِ َا    َو    الذَمنَْه
ن
ِ   ُسذْمَع َ  َوَتخذَدُش  ،الَبْ ثِذي اضِ  الذذُم لن  النَّاِشذَرةِ  َوالذدَّ

 .لِكَِقابِ ِ 

َ  ءَ  ََِّ  بِهِ  آِخرِ  فِ  َذََّرَ  َوَ ا   َاَمَه  اَل ِا  الاَ َ  ِ رِ  أَّ  اَ خ  َ ا  ن ان   َفَها  ،اَّ   َََّ ا  ن وِر  

وَ  َذَََّرَ     
(2)

  

رآن   -1  .الَرر     الق 

َفَق  فِاَما َوالذَمْرَجانُ  الصة ُل ُ  -2 ْاَخانِ  َعَصْا ِ  اتَّ ثِْااَ  إَِماَمذا الشَّ  لصنَّْشذرِ  الَبذازِ  َياضُ  :الذذُمَ دن

 ُِ  .َوالقَّْوِزْا

بِْاِب: ُمْغنِي -3 ااِ  َجَمالِ  تألِاُ : الصَّ   َعبدِ  ،الدن
ِ
 .اوَْنَِّاِضَّن  ِ َشا ِ  ْباِ  الل



ِِ كَِقابِنَا:  (1  ا َلْو َضَجْعُقْم إَِلى َأَواِِ َْ َفِفاِْ  َعَقْدَنا َفًًِّْل َوَتَكصَّْمنَا فِْاِ   ،(الِجنَاَاِ  َعَصى الُبَخاِضَّن  َاا َحبَّ

عقَِماِي َعَصى الذَمَِّاِيِض الذَمْوُثوَق ِ  ،َأْزَمِ  الذَمَِّاِيِض ِعنَْد أوزونَ 
ِ
 .َوباَّنَّا َفْقَر ُكُقبِِ  فِي اَ

 (.176-175ص  ِجنَاَاُ  ِسْاَبَوْا ِ  (2 
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حماُ  بِ ِ  َماَّ  َما إِْمًل ُ  -4 ٍِ  وُجوهِ  مِاْ  الرَّ ْعَرا ِِ ُِ  فِي َوالِقَراَ اِت  ا  أُبذو الُقذرآِن: َجِمْا

  َعبدُ  ،الَبَقا ِ 
ِ
  َعْبدِ  ْباِ  الُ َسْااِ  ْباُ  الل

ِ
 .الُعْكَبِرَّن  الل

َغ ِ  َقَواِعدِ  فِي الَواِيُح  النَّْ وُ  -5   الَعَربِاَِّ : الصة
ّ
 .أمِاا َوُمَِّْطَفى ،الَجاِض  َعصِي

  النَّْ وُ  -6
ة
َماُتُ : َشَواِ ُدهُ  الَعَربِي  .الَبَقِرَّ َماِ ر َأْحَمد يكُقوض َوُمَقدن

ْباِ  ،َمالِِج  اْباِ   ِ ألِفاَ  َشْرُح  -7
ِ
  َعْبدِ  أبِي النَّاظِِم: َ

ِ
ْااِ  َبْدضِ  ْباِ  الل دِ  الدن  .ُمَ مَّ

8-  ٍُ كقوضُ  الَعَربِاَِّ : اوَسالِْاِب  فِي الذُمْشكَِص ِ  َوالقََّراكِْاِب  الَكصَِماِت  إِْعَرا  َشذوقِي الذدة

َّ  .الذَمَعرن

َغ ِ  َوَقَواِعدُ   ُ َوالقَّ ِواصِاَّ  القَّْولِاِداَّ ُ  اوَلِسنَ ُ  -9  .َزَكِراَّا مِاَشال.ي الَعَربِاَِّ : الصة

ِرفِاَّ  : َن ِواَّ    َقَضااا -10 ََ كقوضُ  َو ر الدة َِ   ُحَساا َنا
ّ
 .َعصِي

الِح.ي النَّْظِم: َنَظِراَّ ُ  -11  .بالِعاد ََ

ِِ  النَّْ وِ  َقَواِعدُ  -12 ْر ْمًلِ : َوالَِّّ ِِ   َحَااة َوا
ّ
 .الُ َسْانِي َعصِي

ْاِج: َبْاَض ُ  -13 ْاَداِوَّ ُاوُس  الدن  .الَِّّ

الِح َوالَقَواِعِد: اِعَراٍ فِي الذُمنِْجد -14  .َساَسا ََ

ِِ  الَقَواِعدِ  ُكُقُب  -15 ْعَداِياَّ ِ  الذَمْرَحَص ِ  لُُِِّفو
ِِ  الَعَربِاَّذ ِ  الُجمُهوِضاَّ ِ  فِي َوالثَّاَنِواَّ ِ  ا

وِضاَّ ِ   (.2000-1999  َعا َ  السة

16- English Grammar in Use, Raumond Murply. 

ا َْ ِة    هِ  ،َوَمِّاِيِضهِ  َمَراِجِع ِ  َثَبِت  فِي الذُمهنِْدُ   َكَقَب ُ  َما ُك ِْ َرةِ  الذَمَِّايضِ  َوهب َِ  الذُمعا

َج  َأنْ  ُاِرادُ  هِ  ِخذًللِ  َومِذاْ  ،َوَانَْقِقَدهُ  النَّْ وِ  ِعْصمِ  فِي ُاَشكن ِْ قِذي الذذُمعاََرةِ  الذذَمَِّاِيضِ   ذ  الَّ
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اِحُب  َعَصْاَها اعَقَمدَ  ُِ  ،(َعَصْاذ ِ  ُضُيوِيَنا إَلى َحاَج ِ  َغْارِ   مِاْ  الِجنَاَا ِ  ََ  َانَْقِقذدْ  َلذمْ  أنَّذ ُ  َتْعذر

ََ  ،النَّْ وِ  ِعْصمَ  ا فِي الُعَصَما ِ  َقَواِعدَ  َو َْ : ،الِعْصمِ    ِْ َُ  َتَشاَغَب  ُ وَ  َب  َوَغاَلطَ  َنْ ِواَّ ِ  َأْمثَِص ِ  َم

َها فِي  ُ َنْفَس  ا ،َحقن َْ ِة  َو  اِحُب  إَلْا ِ  َسَعى َما ُك  .الِجنَاَا ِ  ََ

نَُب  اَتَج فَ  اْ لكِ وَ  َحَكْاَت  دْ قَ لَ   (!الشَّ
(1)

. 

وضِ  اْسمُ  أْااَ  َأْيِضَّ ََ  َفأَنا َوبالقَّالِي قِي لصُكُقِب  النَّاِشَرةِ  الدة  َمَكذانِ   ْكرُ  َوأْااَ  ، َكَرَ ا الَّ

 ُِ ْب ْبَع ِ ال َوَضْقمِ  ،الطَّ َِ  َأنْ  القاِضُئ  َأَضايَ  َوإِ ا ،َربِعَها َوَسنَ ِ  ،طَّ  َاِجُدُهَ َكْاَ   النَّ ن  إَِلى َاِِّ

 َُ ا َوَم َْ ُكرُ  ََ  اوََحااااِ  ُمْعَظمِ  فِي َفإِنَّ ُ  ُكصن ِ    ْْ ْفَ  ِ  َضْقمَ  َا  َوَاْكَقِفذي ،القَّْوثِْاذِق  فِذي الَِّّ

ٍِ  باْسمِ  ْفَ  ِ ا ِ ْكرِ  ُيونَ  َوْحَدهُ  الكَِقا ُكرُ  ََ  َوَأحَااًنا ،لَِّّ ْْ ٍِ  اْسمَ  َا  َوَاْكَقِفذي ،أاًضذا الكَِقا

ْكرِ  ِْ اِحِب  بِ ََ  ٍِ  ُكُقِب! مَِئاُت  َل ُ  َكانَ  َوَلوْ  ،الكَِقا

ُِ  ُاَبذذاعَ  َأنْ  َعِجاذذب   ا مِْثذذ َْ ٍِ   ذذ ذذوِق  فِذذي الكَِقذذا َِ  ،السة َج  ،َعَصْاذذ ِ  َوُاْقَبذذ  فِذذي َلذذ ُ  َوُاذذَروَّ

ْعًل ِ  ِِ ا
(2)

.  

q 

  



َعَراُ  مِْا َتْضِمْانِ ِ  ،َعُجُز َبْاِت مَِا الَبِسْاطِ  (1   .َوَيَرُبوُه َمثًًَل  ،َوَأْكَثَر الشة

ْعًلِ  َلُ  َلْاَس  (2  ِِ ُِ ا اَل ً  ؛َعِجاًباَتْرِوا ََ ا القَّزِواِر َوالقَّْصِفاِق َأ َْ َِ بِه  .ونَُّ  ُوكن
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 ُهوَّ الـُْمهَّْنِدُس مَّْن

 زَّكَِّري َّا أوزوُن؟ وَّمَّاذَّا ُيريُد؟

ََ ِِّ إنَّ َشخْ   ِِ ج نَذا َوَلْسذنَا بَِ اَجذِ  إَلذى َت داذِد َشخْ اََّ   ْا الرَّ َُ َكْونذِ   ،اَّقِ ِ ِِّذ ُتِهمة َمذ

ذ ،وًضاوًفا َوَ َمشهُ َلاَس َمعرُ  ذْوَضًة َعذربََوالَّ َُ ُِ اْسذًما َو ُِ َعنْذُ  ُ ذَو َا ِمذ َّ ُاعذَر
ِْ  ُِ َمَواقِذ

 
ن
ِِ اَجقَِماِعي َُ  !قاُل إنَُّ  ُمَهنِْد   ُسوِضَّ  َواُ  ،القَّوا

ِ  َأ ْ  قِ ِ َفَصْسنَا بََِِّدِي َتْرَجمَ  ِ  َوَفِّْ ِْ َلُ  أَ ُِ َعَصْاِ  َشخِِّ  ََ :َ  نَا القََّعرة  ،ا اَوَ ُاِهمة

 !ُاِرادُ  َوُكُقُبُ  لنَْعَصَم َمْا ُ َو َوَماَ ا َتَوالِْاُف ُ َفَ سُبنَا 

ِِ َأْقَوالِذِ  َواسذقِْقَراَِِها َخذًلَل ُكُقبِذ ِ  َِ َعذُدو  َشذِر    ،َوَبْعَد تأمة جذ ا الرَّ َْ َتبذاََّا لِذي أنَّ  ذ

ِْ  ،لَِسذذًلِ  َوالُمسذذصماَا َوَ َاكُقذذُب وَجصِِهذذم َسذذْطًرا ُا ذذاِوُل َتشذذوْاَ  َذذوَضتِِهم  :َبذذ

ُس  َْ إَِلى اومِ  -- ولِ َوُسمَعقِِهم مْا َعِِّر الرَّ اَج فِذي َوَقْد َحاوَل القَّشذكِ  ،انَا َ 

 َُ سًَل أ ِِ أضاَي َأْن َاْمُ ذَو ُكُقذَب َفِفذي ِجنَاَاذِ  الُبخذاِضَّن  ،ِ  ِخًلَل الِجنَاَاذاِت الذثًَّلِث وِل ا

ذِ  اْلذضِ اَوَمَعَهذا َتذ ،الَ داِث َجِماَعَهذا َمذا ِ  ؛ِرُق ُمْش ذاُخ اوُمَّ ِِ  ونَّذُ  إَِ ا َسذَصَب اوََماَنذَ  مِذَا ا

ٍِ َأْوَلى -- الُبَخاِضَّن   !َفَمْا َاصِْاِ  مِْا َبا

 
ن
ذذافِِعي ذذَوفِذذي ِجنَاَاذذِ  الشَّ َُ َمذذاَ   ؛وِل َوالِفْقذذ ِ أضاَي َأْن ُاسذذيَ  إَلذذى ِعْصَمذذي اوُ ِِ ونَّ ا

 
َّ
افِعي َماِ   كذ ،َكاَن َب ًرا ُمْغِدًقا فِْاِهَما َوَ ُادانِْاِ  َأحد   -- الشَّ ِِ ْا فإِ ا َكاَن حاُل ا

ٍِ َأوْ   !ىلَ َفَمْا اأتِي مِْا َبْعِدِه مِْا با

َج فِي ُلَغِ  الُقر اِن َوَقواِعِدَ اَوفِي ِجنَاَاِ  ِسْاَبَوْاِ   َساَ َة إَِلى  ،َأضاَي أْن ُاشكن ِِ َوَحاَوَل ا

ِِ ُلَغاِت الَعاَلِم َوَأْزَانَِها َوَأْغنَا َا َوَأمَقنَِهذا َمذاَ  الَعَصذ ،َأْجَم ِِ  -- َم ِسذْاَبَوْا ِ َواْخَقذاَض ا

َمذاِ  َوَأقَوالِذذ ِ  ،لِذْلَِج  ِِ ونَّذُ  لذذاَس َأ ذًلً لَِفْهذذِم َكًلمِذِ  َحقَّذذى  ؛َفَصذْم َاُكذذْا َاعَقذِرُض َعَصذذى ا
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 ،وِص لِِسذاَبَوْا ِ َفصِْلَِج َ َتِجُد فِي كَِقابِِ  اعقَِراًيا َواِحًدا َعَصى َكًلِ  َمنُِّ  ،َاْعَقِرَض َعَصْا ِ 

ْْ َولكنَُّ  اْخقَ  ا ِ اَض اسَمُ  َلَج  !ٍِ الُقرَّ

ذَفَبْعَد ُثًلثاَِّ  الظة  َ[ :الَِم الَغاِشذمَ صَمِ  َكَقذَب كَِقاَبذُ  الظَّ ِة ِْ ُ ذَو الَ ذ سذًلُ  َ ذ ِِ َفِفْاذِ   ]ا

ِة الَكذافِي ذافِي ،َأْفََِّح بأنَّ اِسًلَ  َلْاَس َمَعذُ  الَ ذ واُ  الشَّ مِذْا َلذُدْن َمِجْائِذِ  إَِلذى  ،َوالذدَّ

ٍِ َعْا ُس اِل  ،َناَعِّْرِ  ِراً ا فِي آِخِر كَِقابِِ  لصَجوا ََ  :َوُ ذَو موُيذوُع كِقابِذ ِ  َوَيَع ُ َوَقاَل 

 .َ[ِة ال َ  َج  لِ  ونُ كُ اَ  َ  اْ كَ وَ  اَ اْ ]أَ َو  َ[ِة ال َ  وَ ا  ُ ]مَ 

ٍُ وَ ي الَجذتِ أْ َاذ» :اًِِلً اُب َقذُاجِ وَ  ذ ا ي فِذ ونُ ُكذاَ  َِّ الَ ذ نَّ إِ  :ارً اِشذبَ مُ ا وَ  ً اِيذوَ ا وَ  ً اْ رِ ََ

 الَّ وَ !  ِ اَّ انِ مَ صْ العَ 
 َج ْصذي تِ فِذ اِ اْ الَعذ رِ ْسذكَ  :وْ أَ  ،حقْ َفذ ةِ ضَ وْ رُ َي  اْ ا عَ دً اْ عِ ي ذذ بَ لِ   ِ بَ ْس النن ي بِ نِ عْ ي تَ قِ

 نُ وْ ُكذا تَ َمذنَ اْ أَ  يُ ًَل الذبِ  اِ كُ قَ ْلذوَ  !اِ اْ الذدن  مِ اْس  :وِ أَ  ،اضِ عَ ِش  َت  ْ تَ  يُ ًَل البِ  مَ كَ  ْ  تُ ََ  نْ أَ ذذ   ِ مَ صِ الكَ 

ا ذ ا  مِ ًَل ْسذإِ  ونُ ُكذا اَ َمذ اُ اْ الدن  اِ كُ اَ لْ وَ  .ٍِ وْ نُ الجَ  :وِ أَ  ،الِ مَ الشَّ  :وِ أَ  ،ٍِ رْ الغَ  :وِ أَ  ،ِق رْ شَّ ي الفِ 

  َ  رَ اْ غَ  :وْ أَ  ،اا  اوِ مَ ا ذ َس ا  ويِ هُ ا ذ اَ ا   ِ اْ ِس مَ 
َ  َخ  :وْ أَ  ،اام  عَ  َج لِ   ِ اَسذاَ ي ِس فِ  اِ اْ لصدن  انَ كَ  مَ ًَل فَ  .اا

َْ نَ ابِ قَ كِ  ِث وْ  ُ ي بُ ا فِ نَ اْ أَ ا ضَ مَ كَ   ِ نَ ارَ وَ مُ ذالوَ  يِ ًَل البِ  ِِ نِ عْ  تَ ََ   ُ اَّ انِ مَ صْ العَ وَ  .اا    ،رَ فْ الكُ وَ  ايَ  َ لْ ي ا

ِِ  :وِ أَ  اكَ رَ ْش ا
(1)

ذ اِت دَ قَ قَ عْ مُ ذالذوَ  انِ َاذيْ اوَ  َِّ كُ   ُ رِ قَ  ْ ا تَ هَ نَّ إِ  :ِْ بَ  ، ا َ ذضَ وْ يَ  رُ كِذنْ  تُ ََ وَ  ،ةِ دَ اِِ السَّ

ِِ وَ   ِ اَّ حِ وْ الرة  مِ اَ ي القِ فِ    ، ِ اَّ قِ ًَل ْخ اوَ وَ   ِ اَّ انِ مَ اْ ا
 ضِ وْ ُمذأُ  اْ ا َعذدً اْ عِ ي بَ قِ ا ابْ عً اْ مِ ا َج هَ لَ  ُل وْ قُ ا تَ هَ نَّ لكِ

ذوَ   ِ َسذاْ نِ الكَ وَ  دِ جِ ْس مَ ذي الذي فِذقِ ابْ  ،اِ رَ الوَ وَ   ِ لَ وْ الدَّ وَ  مِ كْ ال ُ وَ   ِ اَس اَ السن   رِ اِِ َسذوَ   ِ عَ مَ وْ الَِّّ

ذالعَ   ِ اَ نِ بْ اوَ  اِ ا عَ دً اْ عِ ي بَ قِ ابْ وَ  ... ةِ ايَ بَ العِ  ِت وْ اُ بُ  ذ اَ ا مِذ ً دْ َبذ ، ِ َلذوْ الدَّ وَ  اِ رَ الذوَ وَ   ِ امَّ  ،عِ اضِ الشَّ

«ا   عَ  ىنً بْ مَ  :وْ أَ  ، ِ َس سَّ  َ مُ   ِ اَّ أَ اً  بِ هَ قِ انْ وَ  ،ِِ مَ العَ ى وَ فَ ْش مَ ذالوَ   ِ عَ امِ الجَ وَ   ِ َس ضَ دْ مَ ذالا بِ ضً وْ رُ مُ 
(2)

. 



 ُاْمكُِا أنَّ الُكْفَر ِعنَْد الذُمَهنِْدِ  ُمنَْ ِِّر  فِي ِعَباَيِة الَوَثِا َفَقط! (1 

ِة  (2  ِْ ُ َو ال   :ط ،ِضَااُض الّراِس لصُكُقِب َوالنَّْشرِ  ،(147ذ  146ص  لزكراَّا أوزونَ  َاِسًلُ   

 .  2007/اوولى 
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ِِ الَّ  ج ا الرَّ َْ ِعي يرَعَجًبا له  َتعاَلى َوَتطباِق ِ َّْ ادَّ
ِ
ٍِ الل جوِع إَِلى كقا َُ  ،وَضَة الرة َوم

 الَّ  !َم َ ذالِ  ْا َاكُقُب  ْه اوَسُطَر الظَّ 
ة
ِِسًلُ  اوَمراكي َّْ َجاَ  بِِ  ُأوزوُن إِسذًل   َفهْا ا

ْس  ِِ ُس ًلِ  الَّ غاُر ا  ُِ بِذِ  ُمسذصِم  ُمذ ما  َفًل َاعذرتِ -- وُل اوَكَر ُ َّْ َجاَ  بِِ  الرَّ

ِِسًلُ  الَّ  !بالُقر اِن الَكرامِ  ذْرِك والظة فا صذِم إَلذى َّْ نعِرُفُ  جذاَ  لُاخذِرَج النَّذاَ  مذَا الشن

[َوجاَ  بِنُِّوِص ُتنْكُِر َمبَدَأ  ،القَّوحاِد َوالِعَباَيةِ 
ِ
 لل
ِ
  .]َيْع َما لَِقْاََِّر لَِقْاََِّر َوَما لل

سذًلِ  فِذي كذوِن  ِِ ِع ذْالذَوَلْم َاخَقصِذْ  عَصَمذاُ  ا سذًلُ   المَخذالِِ  ُمَشرن ِِ لَِمذا َجذاَ  بِذِ  ا

 َتعذاَلى ،َكافًِرا
ِ
ٍِ الل    ے ھ }: َكَمذا قذاَل َتعذاَلى ،َوَقْد َجاَ ْت فِذي  لِذَج آاذات  مِذْا كِقذا

  ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 .(الشوضى  { ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ں ں.. }: وَن اوَْمذُر َلذ ُ الَخْصذَق َفَاِجذُب َأْن اُكذ َوَقاَل ُبوجوباَّذِ  إَِراَعقِذِ  َوَكَمذا أنَّ َلذ ُ 

 .(اوعراِ) { ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ  ڻ

عااَ ذِْر الذذاَلى فِذذي ُكْفذذَوقذذاَل َتَعذذ  ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ } :ُمشرن

 .(القوب ) {  ۇئ.. ۋ ٴۇ

ا الُ كُم بَِغْاِر َما َأْنَزَلُ  َفذًل َاخذُرُج مِذْا َحذاَِت  ذا َأْن اُكذ ،أمَّ َر ُاخذِرُج وَن ُكفذًرا َأْكَبذإِمَّ

ذذ ذاِحَبُ  مِذذَا الِمصَّ سذذًلماَّ ِ ََ ِِ ذذا َأْن اكذذوَن  ،ِ  ا َفاِسذذًقا َحَسذذَب َحذذاِل  :َأوْ  ،َظالًِمذذاَفاِعُصذذُ  َوإِمَّ

 :َكَما قاَل َتَعاَلى ،الَ اكِمِ 

 .(الماِدة  { ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ.. } *

  .(الماِدة  {  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې .. } *

 .(الماِدة  { ڇ چ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ.. } *
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 َس مُ  اا  ارِ وقرَ امُ ا يِ ا  انِ مَ صْ ا عَ ر  ا ُح عً مَ قَ جْ مُ  (ينِ بْ نَ  ا ونَ عُ ا يَ َْ َو كَ » :ِدُ  نْ ُمهَ ذُْثمَّ َاُقوُل ال
«امً ذالِ

(1)
. 

 الَ مُد َوالِمنَُّ  َلَقْد َأْفَِّ َت َعْا  ُ  أُقوُل:
ِ
قَِج وِ َولل ُِ َماو ،اَّ ُكنَت َوَماَ ا  أَبنَْت لصَجِما

ا اِت أضي  .!َت مِْا  ْه الَهَرواِت َوالَجْعَجَعاِت َوالَِّّ

ٍِ َعْا أسَااِيِه َوَاقوُل  ا الكِقا َْ ُُ فِي آِخِر َأْنَفاِ  َ 
ي قِذالَّ  ِت وْ مَ ذال  َ افَ قَ ثَ  نَّ إِ وَ » :ُثمَّ ُادافِ

ِِ  اِت عَ مَ قَ جْ مُ ذالذذ َ  ْعذذبَ  مة ُعذذتَ  ا ًعذذمَ قَ جْ ي مُ نِذذبْ  تَ ََ ا وَ َهذذاْ فِ  رَ ْاذذ َخ ََ  ، َ وْ الَاذذ  ِ اَّذذبِ رَ العَ وَ   ِ اَّ مِ ًَل ْسذذا

 ا ِ اَّذى أَ َلذإِ  ويُ ُعذا تَ َهذاعِ رَ قِ اْخ   َ َعذارَ بَ  نَّ ا أَ ًمذصْ عِ  .اهَ صَ َشذفَ  ُخ اْ ضِ االقَّذ َت بَ ثْ أَ  دْ قَ وَ  ،ًل  قِ قَ ْس ا مُ ضً ون طَ قَ مُ 

  ونَ اضُ اَّ الطَّ  َّ ازِ اكَ امِ ا الكَ هَ قَ بَّ ا رَ مَ  دَ نْ عِ   ِ اَ انِ الثَّ   ِ اَّ مِ الَ العَ  ٍِ رْ ال َ 
ِ
 (ونَ اة نِ ااَبذالاَ  ونَ اة اضِ  َ قِ نْ اَ

 مِ ظَ عْ أَ  اْ مِ  ْت انَ ي كَ قِ الَّ  انِ ابَ الاَ   ِ لَ وْ دَ لِ   َ مَ اْ زِ ا الهَ هَ قُ جَ اْ قِ نَ  ْت انَ كَ وَ  .ااَ ان اركِ مْ اوَ وَ  ا ِ فَ صَ ال ُ  دَّ ِي 

 «اكَ َْ آنَ  لِ وَ ى الدة وَ قْ أَ وَ 
(2)

. 

ُجذ أُقوُل: َِ  ْا الرَّ ََ ب اذُث َ اذَرى لَهذا  ،َيتَِهذاَمذِ  أمراَكذا إَلذى عبادْ ِخ  اْ ُِ مِذَقْد َو

ِِ  ،حقن الااباناناَا َوإباَيِة بًِلِيِ مفِي ُم عْا َجراِِمَها َنقًِّا َوَ اَقكصَّ  ٍِ َعاشِهْم َوَقْق وَخرا

َقذْت َبذْااَ  ،وِخِهماُ أْرَفالِِهم َوُشذ بذاَيةِ  َوَلذْم َتُكذْا َفرَّ ِِ ْنسذاِن َوالَجَمذاِي فِذي القَّذدماِر َوا ِِ  ،ا

الذذذُمَصطَِّخ اَما ُنْقَطذً  َسذذْوَياَ  َعَصذذى َجبانَِهذذا وَن َناَكذذاَزاكِي َو اُروِشذذمراَكذذا َأْن َتُكذذَاْكِفذي أَ وَ 

 َعْا ُضؤَاقَِهاَولكاَّ الَخايِ  ،إَِلى اوََبدِ الذُمْكَفِهرن 
 
 .ماَا َلَها ُعمي

ِْ َنْكَسُ  َااباَن َوَتدماُرَ ا بَِسَبِب الِفداِِ  ُِ  :َأ ْ  َااَ ان َفَه ِِ إِنَقذاِ  ان الِفذداِِ  َكاَن َعَمذ اَا وَْجذ

ذا  ،وًما َشِرًسذا َعَصذى الَاابذانِ وَن َمَعها ُ جُ ُمقَ الِفُ ذَحاُث َ اَجَمْت َأمراَكا َوال ،بًِلِيِ مْ  َبرا 

ٍ  لَِمْا َأضاَي َمعِرَفَ  خااَنِ  أوزوَن َوَت ِرْاِف ِ اُخ َمكقُ ضِ اَفَهْا القَّ  َ!َوَب را ا َوجوا ا  !و



 1)  ِْ ِة اِسًلُ     (.147ص  ُ َو ال 

ِْ  َو ال ِاِسًلُ   (2   (.147ص   
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ِْ  ،َفَ سُب َوَلْاَس َ ْا  َفاِع َعِا الَمسا ااَا ِيَفاًعا إَِلى الَعْظِم فِذي  :َب َجاَ  أوزوُن بالدن

ذذ» كَِقابِذذ ِ  َُ َعَصذذى اْلذذ «ونَ ُمسصِمُ ذَق اْلذذَلفَّ ِن ُمسصِ ذَبْعذذَد َأْن َشذذنَّ َوَاقذذوُل بذذأنَّ  ،َرذذْوضِ ماَا فِذذي كذذ

ُفذذمِ المسذذصِ  ِن اوَيواضِ اَا ُمقخصن ذذًفا إِخو ،وَن فِذذي ُكذذ َِ ٍِ َعَصذذْاِهم َمغُض ذاَنذذُ  مِذذَا اْلذذقذذاَل َوا و

ااَ  الن  ْس مُ ذال اَّ كِ لَ » :َوالضَّ
  اِ ْاذيِ  دِ ْاذدِ َج  اْ عَ  ضِ ضْ اوَ  ِِ  ْ أَ  دَ عَ بْ وا أَ الُ ا زَ مَ وا وَ انُ كَ  اَ اْ مِ صِ

ِ
 ... الل

ذذبَ قَ فَ  مْ هُ َسذذاْ اِس َح أَ  غَ َصذذى بَ قَّذذم َح هِ عِ مَ قَ ْجذذي مُ فِذذ يُ وْ ُمذذى الجُ رَ َسذذوَ   ِت ايَ َسذذوَ  رُ اعِ َش مَ ذالذذ ِت دَ صَّ

ذذأَ وَ  ... ا ُ َضذذغْ البَ  ُِ َطذذقِ اْخ  َح بَ َْ  قة  ِ قَ ْسذذتَ   ً َلذذوْ طُ بُ وَ   ً اعَ جَ َشذذ مْ ُهذذ ُ بْ  َ وَ  ا ِ َاذذرِ بْ اوَ  ُِ ْقذذقَ وَ  ا

 نِذذثْ أُ  نْ  أَ ََّ ي إِ نِ عُ َسذذ اَ ََ  :ارً ْاذذِخ أَ  ... الِ َْ ْنذذاوَ   َ َلذذوْ طُ ى بُ مَّ َسذذتُ  نْ أَ  ةِ اضَ دَ َجذذبِ وَ 
َ
ذذى أَ َصذذعَ  ي َْ ِِ 

 الَّ   ِ اَّ اوِ مَ السَّ  اِت انَ اَ الدن 
ِِ  ِت قَ بَ ي َس قِ ِِ   ة ُخذأَ وَ  ، َ ًَل ْسذا  ،ٍِ رْ ي الَغذفِذ ااَ ان  ِ اْ ِس مَ ذالذ ةَ وَ ْخذا

َ  ؛اهَ اْ لَ وا إِ صُ ََ ي وَ قِ الَّ  ةِ رَ طَ اْ السَّ وَ   ِ انَ كَ مَ ذال ةِ اضَ دَ جَ بِ وا وَ قة  َ اسقَ  اَ اْ ِْ الَّ 
ِ
ذَح  وا اللَ ُفذرَ عَ  مْ ُهذنَّ و ا ق 

   ِ بَّذذ َ ي مَ فِذذ ااَ رِ ْشذذالعِ وَ  دِ اِحذذالوَ  نِ رْ َقذذال اِت اَنذذاَ يِ  رَ ْاذذَخ  مْ هِ نِ ْاذذيِ  اْ وا مِذذُصذذعَ َج وَ 
ِ
  ِ بَّذذ َ مَ وَ  الل

 ِِ «انِ َس نْ ا
(1)

. 

ََّ  ،لاَسْت لِي َوْقَف   َعَصى َكًلمِِ  َوَ َأُلْوُمُ  َعَصى  ْا القَِّّراِح  َا الَواِجذِب  أنَُّ  َكاَن مِ إِ

 ُ  
َ
ِل اوَْمذرِ َأْن َ ُاخِفي اِ  فِي َأوَّ َقُ  َعِا الُقرَّ  تَعذاَلىَوَ ،واَّ

ِ
ِِ َعذْا ياذِا الل   َاْظَهذَر َكُمناِيذ

  ٍ ِِسًلِ  فِي البَِداَا ِ  َ ا  !َعِا ا

اُ  َوَلذْم  ٍَ َعذْا َبارِنِذِ  َلَفذرَّ مِنْذُ  الُقذرَّ َ بِِ  َوَأعَر ْْ َولكنَُّ  َاعَصُم جانًدا أنَُّ  َلْو َأْفََِّح َعْا َم

ِِ ُمخْ  ،َاقَبُصذذوا َعَصْاذذ ِ   َتعذذاَلىإِْقَبذذاَلُهْم َعَصذذى َضجذذ
ِ
َفصِذذْلَِج َتَظذذاَ َر بالنةِّْذذِح  ،صِذذِ  لِذذِدْاِا الل

ْخًَلصِ  ِِ  !َوا



َق اْلُمْسصِموَن لَِزَكِراَّا ُأْوُزْونَ  (1  اوولى  :ط ،ضااض الراس لصكقب والنشر ،(209ذ207ص  َلف 

/2008 . 
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ُ  الَوْ ِم َوالِخااَن  ُ  الِخااَنِ  مِذَا اوََماَنذ  ،َفِمْا ُ نَا َتنَْقِهي قَِِّّ َمًلَمِ  ذُأْسذُطوَضُة الذ ،قَِِّّ

َ اَن  ِِ ُ  الُفجُ  ،َوا ِِ الَبارِ  ،وِض َوالِخَداعقَِِّّ ُ  َترِوا اَ قَِِّّ ُُ َعذِا  ،اعِِ َوالضن َفَها َقْد َبذَدا ُاْرَفذ

ٍُ َوالِقنَاع لِِس الِ َجا  !الُمدَّ

ا  ذذاَك َوُيَعذذاَة  ،ُمثاَبَرةذَاذذا باِحًثذذا َعذذِا الَ قاَقذذِ  بالُجهذذِد َواْلذذ َأخياارم َاذذا َعْطَشذذاَن الَ ذذقن إِاَّ

ِن ِشَعاضِ  ،ُمشاَجَرةذُمساَمَرِة َوالذالْ  ََّ َكْم َخفَّ فَ  ،اقَخفَّ  َفًل َتْغَقرَّ بُك  ، الننَفاقاِق َلاَس َت َقُ  إِ

َعاضات ُِ َأَتى َبالَواًلِت َوالَ َسرات ،َفًل َاْخَدَعنََّج َلَمَعاُن الشن ِن  ْ َفًل تُ  ،َفَكْم َمِ مِْا بُِك

 َْ ًلح ،ًلحَياِع لَِ ًلُح َوالَِّّ َْ ِِ لَفذًلِح َوَكْم مِْا َفًلِح َفرَّ مَِا ا ،َفَكْم مِنُْهْم َبَكى مِنُْ  ا

 !فَِراَض الَجباِن مَِا الكَِفاح

ِس لصِفْكِر ُمْخَقصِس ْر بِسْ ِر َكًلِ  ُمَدلن ََّ  ،َفًل َتقأثَّ ِِ الَقذْوِل َفصذاَس إِ  َوَلذْو َأَتذاَك بُِزْخذُر

ِِسًل  ،ُمْفصِسذُمَعانَِد الذال َعى ِحَماَاَ  الُقر اِن َوا ُح بِ  ،َفَصِو ايَّ ِ  َحقَّى َفُهَو َكًل   َفاِضغ  َاَقَبجَّ

َُ الِغَطاُ  َوالصنثا  ،َغا اوَْنَوُك الطَّ 
اِحُبنَا ُأوزوُن َحقَّى ُضفِ ََ َوقاَلُ  

(1)
! 

ٍِ الذ ذا أوزوُن: ذَْكصَِمقِي اوَخاَرُة لَجنَذا َِ فِذي  ،َاذا َمذْا َغَصَبْقذُ  َنْفُسذ ْ ُمهنِْدِ  َزَكراَّ َوَثُقذ

ِِ َضأُس ْ   ،َوَقراب  َحْقُفُ  َوَقْفُس ْ  ، َجْهُرُه َوَ ْمُس ْ َانْطُِق َبارًًِل وَ  ،َواْشَقدَّ َعَصْاِ  َ ْجُس ْ  ،الَبارِ

ُِ الذذ َك اْلذذ ،َم ُقو ذَْأْشذذِفْق َعَصذذى َنْفِسذذَج َفَقذذْد َيَنذذا اوََجذذ َوَظَهذذَر َأْمذذُر  ،َمْكُقو ذَوَبذذاَن ِسذذرة

ُِ ال ،َمْكُصو ذالَِّّ اِح مَِا الْ  ِ  َفُهَو اوََج ُِ َزاِ ََّ  َوَ ،َمْخُقو ذَْوالَبارِ ذرة َاخُرُج مِنْذُ  إِ  الشَّ

ُْ إَِلى ُضْشِدَك َوَيِع الِجنَاَاِ  فِي َحقن الُعُصو  ،َمْشُ ْو ذالْ  َفاْضِج
(2)

!   



رُت الَكًلَ  َعَصى أوزوَن لَِاكوَن َتقااُمَج  (1  لِكَِقابِنَا َوُضُيوُيَنا َعَصْاِ  َعَصى َقْدِض الَمنْطِِق  َوَقْد َأخَّ

 
ن
غانَ ِ  ،َوالِمعااِض الِعصمي َماِ  ِسْاَبَوْاِ   ،َبعاًدا َعِا الَعارَِفِ  َوالضَّ ِِ     َوَكْلَِج لهْا الَغَرِض تأتِي ترَجَمُ  ا

حَم ِ  َسَ اُِِب  عَصْا ِ - َرةً  -الرَّ  !لَقِّْدِ والُل مِْا َوَضاِ  ا ،ُمَقأخن

ِِ َاِسْاِر َوَتِِّْ اِح  ،(الِجنَاَاِ  عَصى الُبَخاِضَّن  نََقصُت الَكًلَ  َعْا أوزوَن مِْا كقابِي:  (2  َُ َتعِدْا َم

 .لَِبْعِ  الَهَفَواِت 
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 [ِمَن الَبِسي طِ ] 

ل    َلَقااا َْ اا  َباا اا َلر   َ َخاال   بِااَ     ِ ن   

 

اااِ  َمااا  َنَ َعااا وا إَِن َخي اااَف َِّاااَ يِقظ     َر الِع  

  َْ ااا ِْ نَااا ب  إَِلاااير   َوالا ََِّ اااَ ااا   ر  َلر 

 

 ََّاااِ َع  َرأى َرأَ اااه  ِمااانر   َوَمااان   َفَ ااان   

 q 

  



  

سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  599 

 مَّْن ُهوَّ ِسْيبَّوَّْيِه؟

ه   ن َي  ه   َوَلَقب ه   اَّ    َوَّ 

رِ بَ نْ قَ  اِ بْ  انَ مَ ثْ عُ  اُ بْ  ورُ مْ عَ  رِ ْش بِ  وبُ أَ  ُ وَ 
(1)

 ِث اضِ الَ ذ ينِذبَ  ىلَ وْ َمذ ،( ِ اْ وَ بَ اْ ِسذ  :ُب قَّ صَ مُ ذال ،

 اضِ ال َ  ايِ اَ زِ  اِ بْ  ُِ اْ بِ الرَّ  آلِ  :َِ اْ قِ وَ  ،ِب عْ كَ  اِ بْ 
ن
ثي

(2)
. 

ذذ رِ ْسذذكَ بِ  : ِ اْ وَ بَ اْ ِسذذوَ  َخَصَكذذاَن: اْبذذاُ  َقذذاَل   اْ مِذذ اةِ نَّ ثَ مُ ذالذذ ا ِ الَاذذ نِ وْ كُ ُسذذوَ  ، ِ صَ مَ هْ مُ ذالذذ اِ اْ السن

 ََ وَ  ،   نَ اكِ َسذ ا   َ ذ ا َ دَ ْعذبَ وَ  ، ِ َاذانِ الثَّ  ا ِ الَاذ نِ وْ كُ ُسذوَ  ،اوِ الذوَ وَ  ةِ دَ حَّ وَ مُ ذال ا ِ البَ  ِح قْ فَ وَ  ،اهَ قِ  ْ تَ 

 ِس اضِ فَ  ب  قَ لَ  وَ  ُ وَ  ، َ قَ بَ لْ أَ  ا ِ القَّ بِ  اُل قَ اُ 
 
 ضَ   : ِ اَّ بِ رَ العَ بِ  اهُ نَ عْ مَ  ي

 ُِ ْ ذأَ  طُ بِ ْضذاَ  اَْ كَ  َ  ،(اِح فَّ القة   ُ  َ اِِ

َْ   ِ اَّ بِ رَ العَ    ا 
ِ
َِ مِ  ،هُ رَ اِِ ظَ نَ وَ  مَ ْس اَ  :نَ وْ وُلذقُ اَ  مُ َجذالعَ وَ  ،اَمذ ِ وغارِ  ( ِ ْاذوَ رَ مْ عَ وَ  ، ِ اْ وَ طَ فْ نِ   :ث

َ  ؛ا َ دَ ْعذذبَ  اةِ نَّ ثَ مُ ذالذذ ا ِ الَاذذ ِح قْ َفذذوَ  ،اوِ الذذوَ  ونِ كُ ُسذذوَ  ةِ دَ حَّ وَ مُ ذالذذ ا ِ الَبذذ من َضذذبِ  ( اَ وْ بُ اْ ِسذذ 
ِ
 مْ ُهذذنَّ و

َ  (؛ اْ وَ    ِ مَ صِ الكَ  رِ آِخ  يفِ  َُ قَ اَ  نْ أَ  نَ وْ  ُ رَ كْ اَ 
ِ
 ِ بَ دْ لصنة  اهَ نَّ و

(3)
. 

  َوإِنََّما
َ
ي َنَّ  ؛ِساَبَوْا ِ  ُسمن

ِ
َ لَِج  َل ُ  َوَتُقوُل  ُتَرقنُِّ ُ  َكاَنْت  ُأمَّ ُ  و

(4)
. 

  إِْبَراِ امُ  َقاَل 
ة
  :اْلَ ْربِذي

َ
ي َنَّ  ؛ِسذاَبَوْا ِ  ُسذمن

ِ
ذاَحَقْااِ  َكاَنَقذا َوْجنََقْاذ ِ  و َُ  َوَكذانَ  ،َكالقةفَّ  َبذِدا

اْلَجَمالِ 
(5)

. 



أنِ  (َقنَْبر فِي َيْبِط  (1  ِ  الشَّ  .نَِزاع  َمْشُهوض  َبْاَا َأِِمَّ

بِا َخَصَكانَ  (2 
ِ
  ،(3/465  َوَفااُت اوَعَااِن َ

ن
َ بِي َّْ  (.1/215 َوالِعربُ يف َخَبِر َمْا َغَبَر لص

 (.3/465 َوَفااُت اوَعَااِن َبِا َخَصَكاَن  (3 

 (.13/607 البِدااُ  والننهااُ   (4 

  ،(14/99 َتاضاُخ َبْغَداَي لصَخطِاِب الَبغَداِيَّن  (5 
ن
َ بِي َّْ والمخَقَُِّر  ،(11/156 َتاضاُخ اِسًلِ  لص

  ،(2/15 فِي أخباِض الَبَشِر 
ن
 (.1/343 مِرآُة الِجناِن لصاافِِعي
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 َِ  اِح القةفَّ  َضاَِِ  ُ  :َمْعنَاهُ ،بِاْلَفاِضِساَّ ِ  َلَقب   ُ وَ  :َوقِا
(1)

. 

  الَقاِيذذي َضَوى َوَقذذدْ 
ة
ذذد َعذذاْ  الّقنذذوِخي  َقذذاَل  :َقذذاَل  أنَّذذ ُ  ،الزباذذِدَّن  حسذذا بذذا ُمَ مَّ

  اْسذذم   ِسذذاَبَوْا ِ  :العسذذكرَّة 
 
يذ َفذذ ،َفاضسذذي  فِذذي َكَأنَّذذ ُ  ،َضاَِِ ذذ    :( ْاذذبوَ  وَ  ،َثًَلُثذذونَ  :(السن

َضاَِِ  ً  َثًَلُثونَ  :َمْعنىذالْ 
(2)

. 

    ْ ي 
 أََّ تِ

ا َْ َمذذا ِ  لهذذ ِِ ة   الَعَصذذمِ  ا َْ ذذافِي َمِعْاذذنِِهمُ  مِذذاْ  َواْسذذَقَقى َعَصذذْاَهمْ  َيَضَ   ُكُثذذر   َأَسذذاتِ  فِذذي الَِّّ

 َفَأْبَرُزُ م: ،الصةُغِوَّن  مِْشَواِضهِ 

ُِ ْبُا َأْحَمَد الَفَرِ ْاِدَّة *  الَخصِا
(3)

. 

ُاوُنُس ْبُا َحبِْاِب * 
(4)

. 

ٍِ اوَْخَفُش اوَْكَبرُ *  ا َوأُبو الَخطَّ
(5)

. 

 فِ قَ الثَّ  رَ مَ عُ  ْباُ  ىَس اْ عِ * 
ة
ِِ أْاًضا ي ( َشْاُخ الَخصِْا

(6)
. 



  ،(14/99 َتاضاُخ َبْغَداَي لصَخطِاِب الَبغَداِيَّن  (1 
ن
َ بِي َّْ والمخَقَُِّر  ،(11/156 َتاضاُخ اِسًلِ  لص

  ،(2/15 فِي أخباِض الَبَشِر 
ن
 (.1/343 مِرآُة الِجناِن لصاافِِعي

 تاضاُخ الُعَصمَ  (2 
ن
َوَعَزاُه َااُقوت  إَِلى  ،(4/2122 وُمعَجُم اوُيباِ   ،(99ص  اِ  النَّ ِوّااَِا لصّقنوِخي

 .ابِا َخاَلَوْا ِ 

ُِ َبِا اوثاِر  ،(9/54 المنَقَظُم َبِا الجوزَّن  (3  وَتاضاُخ اِسًلِ   ،(5/222 َوالكامِ

 (.2/15 والمخَقَُِّر يف أخباِض الَبَشِر  ،(10/137 

َوتاضاُخ ابِا الَوضِيَّن  ،(2/15 والمخَقَُِّر فِي أخباِض الَبَشِر  ،(9/91 نَقَظُم َبِا الجوزَّن الم (4 

 1/198.) 

  ،(9/54 المنَقَظُم َبِا الجوزَّن  (5 
ن
 (.1/342 ومِرآُة الِجناِن لصَاافِِعي

 6)  
ن
َ بِي َّْ ِِسًلِ  لص   ،(9/562 َتاضاُخ ا

ن
 (.1/240 ومِرآُة الِجناِن لصَاافِِعي
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 ْ    ايا مِ اتَ 

ُكرِ  لم ْْ ُخونَ  َا ِْ  مِاَ  َل ُ  الذُمَ ضن  َو م: ،َاِسْارِ  َعَديِ  ِسَوى القًَّلمِْا

ب  *  ط ر  دُ     ِهارُ  النَّْ ِوَّة  ،ُمْسَقنِارِ ذالْ  ْباُ  ُمَ مَّ الشَّ
(1)

. 

 *    َ َخ  َ  األ  ََّط  األ  النَّْ وِ  َعْبَقِرَّة  ،اْلَ َساِ  َأُبو َمْسَعَدةَ  ْباُ  َسِعادُ   و 
(2)

. 

َ اا ِ يا *  َِّ  ُيَضْاذذدِ  اْبذذاِ  َشذذْاُخ  ،الَكبِْاذذرُ  النَّ ذذِوَّة  ُسذذْفَاانَ  ْبذذاُ  إْبذذَراِ امُ  إِْسذذَ اَق  أُبذذو ال

يِ  َوالذُمَبرن
(3)

. 

ُْ  َل ُ  َكانَ  َأنَّ ُ  ُاْمكِاُ   لهذُ َ ِ  َكَما َشأن   َلُهم َاُكاْ  َوَلم َاربُزوا َلم مَولكنَّهُ  آَخُرونَ  َتًلمِا

ات   ُنُبوغ   الذَمُْكوِضْااَ  َِ َفَ اُت  َرَوْتُهم َفصِْلَِج  ،َو ْج  َوَلذمْ  القَّاِضاِخ  ََ  َكَمذا ،َعَصذْاِهم ُتَعذرن

 ُِ هُ  َاُكونَ  أنْ  َاْ َقِم ُْ رِ  ِسا   فِي َماَت  ونَّ ُ  ؛َقصِْاصِْااَ  َتًلمِا  َبْعذَدهُ  ُشاوِخ ِ  َبعُ   َوَعاَش  ،ُمَبكن

ا ،رَِوالِ  بَِسنََواِت  َْ ِة  اوَمرُ     بَِكبِْاذرِ  َعَصْانَذا َاُعويُ  ََ  فِا ِ  القَّ ِقاَق  لكِاَّ  َوَتْ ِقاِق  َبْ ِث  َمَ 

 .َفاَِِدةِ 

َرا     ََِّ  بِِه  ش 

ِقااَ  الُعَصَما ِ  مِاَ  َجْمَهَرة   كَِقاَب ُ  َشَرَح  ََ  ،الَعَرباَّ ِ  فِي الُمَ قن  َشْرًحا ،َأْوَقاَتُهم فِْا ِ  َرُفواَو

ااَ  الُعَصَمذا ِ  َفِمذاَ  ،َوَتْ ِشذَا ً  َوَتعصِاًقذا ِْ ذ   َشذَرُحوُه: الَّ
ة
ذارافِي  اوَْوَسذطُ  َواوَْخَفَشذاِن: ، السن

َغرُ  َْ   َوأُبو ،َواوَ
 
  َعصِي

ة
اِج  َواباُ  ،الَفاِضسي ذرَّ ُِ  َوابذاُ  ،السَّ ذاِِ يِ  َوابذاُ  ،الضَّ ََّ  رَ ُعَمذ َوأُبذو ،َو

 
ة
  الَ َسذاِ  َوأُبو ،الَجْرمِي

ة
ذانِي مَّ يُ  الَعبَّذا ِ  َوأُبذو ،الرة َّة  الَعذًَل ِ  َوأُبذو ،الذذُمَبرن  َوأُبذو ،الذذَمعرن



ُِ َبِا اوثاِر  (1   (.5/529 الَكام

 (.13/607 البِدااُ  والننهااُ   (2 

ٍَ َعَصى ِسْاَبَوْاِ  َوَلْم ُاقِمَّ ُ  (3   (.1/67 ُمْعَجُم اوَُيَباِ   .َولكِْا فِْاِ  َنَظر   ،َ َكَر َااُقوت  أنَُّ  َقَرَأ الكَِقا
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ذذاُ   َجْعَفذذرِ  ذذْادِ  َوابذذاُ  ،النَّ َّ   السن
ّ
ِِ  َوابذذاُ  ،الَبطصاوِسذذي  َواوَْعَصذذمُ  ،ُعِّذذُفوضِ  َوابذذاُ  ،َخذذرو

نَْقْمِرَّة    ،الَ اِجذِب  َواباُ  ،ُيُضْسُقَوْا ِ  َواباُ  ،الشَّ
ة
ذاِجي جَّ َمْخَشذِرَّة  ،َوالزَّ  َوالّشذصوباُا: ،َوالزَّ

ذذغارُ    َحذذاتمِ  َوأُبذذو ،َوالَكباذذرُ  الَِّّ
ة
 َحاَّذذانَ  َوأُبذذو ،َثْعَصذذب   ِعاَسذذى بذذاُ  َوأحَمذذدُ  ،الّسجسذذَقانِي

 
ة
ا َكثِاُرونَ  َوغاُرُ م ،اوَْنَدُلِسي ااَ  الُعَصَما ِ  مِاَ  ِجد  ِْ لِ  َشْرِح  ااَ ب َما َشَرُحوهُ  الَّ  َوبذااَ  ُمَطذوَّ

 .َوَتْ ِشَا ِ  ،َاسارِ  َتْعصِاِق 

ا َْ ِِ  َخارُ  َفه ٍِ  َعَظَمذ ِ  َعَصى َيلا ذاِحبِ ِ  َومعِرَفذ ِ  ُنفْوِسذِهم فِذي الكَِقذا َغذ ِ  ََ  الَعَرباَّذ ِ  بالصة

 .َتامَّ ً  َمعِرَف ً 

 ََ ِو؟ إَِل  َتَوَجهَ  ََّي  النَ  

ِ   ُ نَذذاكَ  ذذ ِ  َتْ ِداذذدِ  فِذذي اخذذقًِل لِ  قَِِّّ ُِ  َمَفذذايَ  َولكِذذاَّ  ،النَّْ ذذوِ  إَِلذذى ِسذذْاَبَوْا ِ  َت ذذوة  َجِمْاذذ

َواَااِت   فِذي َوَأْخَطذأَ  ،َاْعِرُفذ ُ  َكذانَ  َوَمذا النَّْ وَ  ُاْ ِساُ  َاُكاْ  َلمْ  ِسْاَبَوْا ِ  أنَّ  َوُ َو: ،َواِحد الرن

َِ  ُاْ ِسنُ ُ  ََ  أنَّ ُ  َعَصى َفَ ِزنَ  ،َشْاُخ ُ  فِْاَها َوَضاَجَع ُ  َمَساِِصِ ِ  مِاْ  َمْسأَل ِ  ضَ  َعَصْاذ ِ  َفَأْقَبذ  َأنْ  َوَقذرَّ

اضَ  َفَأْتَقنَ ُ  ،ُاْقِقنَ ُ  َحقَّى منْ ُ  َاْخُرَج  ََ  ََ َّْ  النَّْ وِ  إَِما َ  َو  .الَف

ذايِ  َعَصى َاْسَقْمصِي َوَكانَ  َسذَصَم َ  ْبذاِ  َحمَّ
(1)

 مِذاْ  َفذَأنَِ   ،َقْوَلذ ُ  َعَصْاذ ِ  َفذَريَّ  ،َاْوًمذا َفَصَ ذاَ  ،

َِ  َفَصِز َ  ،لَِج  َ  َِ  ،النَّْ وِ  فِي َفَبَرعَ  ،َأْحَمدَ  ْباَ  اْلَخصِا   َوَناَظرَ  َبْغَدايَ  َوَيَخ
َّ
اْلكَِساِِي

(2)
. 

 ُِ هِ  َوَتفِِّا ِْ   َ َكَرَ ا الِقَِّّ ِ   
ة
ذْاَرافِي   ْبذاِ  َنِّْذرِ  َعذاْ  السن

 
  ِ اْ وَ بَ اْ ِسذ انَ َكذ» َقذاَل: أنَّذ ُ  َعصِذي

ذَح  اَل َقذفَ  ،ايِ مَّ َح  ىصَ عَ  يصِ مْ قَ ْس اَ    ُل وْ ُسذضَ  اَل َقذ ا:ًمذوْ اَ  اي  مَّ
ِ
 ن  ِما ا  ََّاأَ   َما»: --الل



 1)  : ُِ اي  ُ َو الَقاِِ ُِ النَّْ وَ  َمْا َاْطُصُب  َحمَّ ََ َاْعِر ُِ الِ َماِض َعَصْاِ  مِْخًَلة  َلْاَس فِاَْها  ،الَ ِداَث َو مِْث

 (.3/1199 معَجُم اويباِ   (.َشِعار  

 (.14/99 َوَتاضاُخ َبْغَداَي لصَخطِاِب البَغَداِيَّن  ،(14/274 البِدااُ  والننهااُ   (2 
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اءِ  َ ر  الَا   بَ أَ  َ  ي  لَ  ،هِ ي   َ  َ  َ  ْ  َخ أَ  ا   َ وَ  َّل إِ    بِ َ  َّ  أَ 
(1)

: ا ِ يَ ضْ الذدَّ  وُبذأَ  َس اْ َلذ:  ِ اْ وَ بَ اْ ِس  اَل قَ فَ  .«

 نُ  ن صَ تُ  ََ  امً صْ عِ  اَّ بَ صُ رْ َوَ   َ رَ َج  ََ  : ِ اْ وَ بَ اْ ِس  اَل قَ فَ  . ِ اْ وَ بَ اْ ِس  ااَ  َلِ نَْت : اي  مَّ َح  اَل قَ فَ 
 .ادً بَ أَ   ِ اْ فِ  ينِ

َِ اْ صِ الخَ   َ زِ لَ وَ  وَ  ْ النَّ  َب صَ طَ فَ 
(2)

. 

  دُ اْ بَ عُ  ىوَ ضَ وَ 
ِ
ذايِ  إَِلى ِساَبَوْا ِ  َجا َ : َقاًًِِل  ،َعا ِ مَ  اُ بْ  الل  َعذاْ  ِ َشذا    َثَج دَّ َحذأَ : َفَقذاَل  َحمَّ

ِِ  فِي ،َأبِا ِ  (ُعَ  ضَ   ضج
(3)

ًَلةِ  فِي   .َِ َفاْنَِّرَ  الَِّّ

«(َضَعَ    ُ وَ  إِنََّما ،َأْخَطأَت : َل ُ  َفَقاَل 
(4)

. 

ِِ  إَِلى َِ َفاْنَِّرَ  اي   َق دَ ََ : َفَقاَل  ،َفَسَأَل ُ  ،اْلَخصِا َحمَّ
(5)

. 

لِذ ِ  ذُ  َتَ وة ِ  َحذاِل َكاَنذْت قَِِّّ ذِ  فِذي َرَصذِب العُ  ،َفَعَصى َأاَّ ُمنَذا َيْضَ  الِهمَّ  ،ُصذو ِ َفإِنََّهذا ُتَعصن

 ٍِ َعا ْسقِْسًلِ  لصِّن
ِ
ِ  الَعَبذاقَِرةِ  ،َوَعَدِ  اَ ََ ُمذوا مِذنُْهُم  ،َفَصْاَت َشَباَبنَا َأْحَاوا ُسذنََّ   ذ  َوَتَعصَّ

ُعويِ  ٍِ َوالِّة َعا ِِ الِّن لِْا ْْ ِل الذَمْجُهوِي لَِق ْْ َ  الَعالَِاَ  فِي َب  .الِهمَّ

ِْ  ِمن    نه   َوَر َ  َم  َ َ  ِء  َََّ   الع 

ُِ َتْ ِقاِقِ  َوَبرَاَعُقُ  مِذْا َغْاذِر َمْ ذو ،فِي النَّْ و الَعَصمُ  ِسْاَبَوْاِ  ُ َو الُمْفَريُ  إنَّ   ،ُاَرى َفْض

ْ و ِ  َلُ  َوَتنَاَثرَ  ،َفُهَو الَقَمُر الُمَقَِللُِئ َلْاَصَ  الَِّّ مَّ
َوَتَواَرذَأ فِْاذِ  القَّْقذِراُ   ،َوَقْد َكُثَر َمْدُح اوَِِ



 .لاَس اسقِثناِِاًَّ  َولاسْت َناقِِّ ً  (1 

 2)  
ن
َوتاضاُخ الُعَصَماِ  النَّ ِواناَا مَِا الَبِِّْرّااَِا  ،(35ص  أخَباُض النَّ ِوّااَا الَبِِّْرّااَِا لصّسارافِي

 
ن
 (.42ص  َوُنزَ ُ  اولباِ  فِي ربقاِت اويبا ِ  ،(79ص  والُكوفاناَا َوَغاِرِ م لصّقنوِخي

مة َفالَكْسرُ  ،ْقُح َفاوَْفَُِّح: الفَ  ،َضعَ : ُمثَصَُّث الَعْااِ  (3   .ُثمَّ الضَّ

  ،(2/729 معَجُم اويباِ   (4 
ن
َ بِي َّْ ِِسًلِ  لص  (.26/139 َوَتاضاُخ ا

 5)  
ن
معَجُم اويباِ   ،(79ص  تاضاُخ الُعَصَماِ  النَّ ِواانَا مَِا البَِِّْرّااَا والُكوفاانَا َوَغاِرِ م لصّقنوِخي

َواِة لصقِ  ،(3/1199   َوإنَباُه الرة
ن
 (.42-1/41 ْفطِي
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ًة َاِسْاَرًة:فَ  ،َوَتَكاَثر َْ ِه الَكصَِماِت الَعطَِرِة إَِلْاَج ُنْب ِْ  ِمْا  

 :
ة
اَرافِي ٍُ قَ كِ  انَ كَ َقاَل السن  اُل َقذاُ  انَ كَ فَ  ،اَ اْ ان وِ  ْ النَّ  دَ نْ عِ  مًاصَ عَ   ِ صِ ْض فَ وَ   ِ تِ رَ هْ ُش لِ   ِ اْ وَ بَ اْ ِس  ا

ٍَ قَ الكِ  ن  ًَل فُ  أَ رَ قَ  : ةِ رَ ِّْ البَ بِ  ٍُ قَ كِ   ُ نَّ أَ  مُ صَ عْ اُ فَ  (ا ٍِ َقذالكِ  َ  ِّْذنِ  ُت أْ رَ َقذ وَ  ، ِ اْ وَ بَ اْ ِس  ا  ََ وَ  ،(ا

ٍِ قَ كِ  يفِ   ُ نَّ أَ  جة َش اُ   ِ اْ وَ بَ اْ ِس  ا
(1)

. 

   ِ اْ صَ عَ  أَ رَ قْ اَ  نْ أَ  د  اْ رِ مُ  ايَ ضَ أَ  ا َ إِ  يَ رن بَ مُ ذال دَ اْ زِ اَ  اُ بْ  دُ مَّ  َ مُ  انَ كَ وَ 
ٍَ قَ كِ  ِْ  َ :  ُ لَ  ُل وْ قُ اَ   ِ اْ وَ بَ اْ ِس  ا

 ِ اْ فِ  امَ ذلِ  ابًاعَ ِّْ قِ اْس وَ   ُ لَ  ًاماْ ظِ عْ تَ  .َرَ  ْ البَ  َت بْ كِ ضَ 
(2)

. 

ٍ  قَ كِ  ِْ ْعمَ اُ  مْ لَ َوَكاَن َاُقوُل:  ٍِ َقذكِ  ُِ ْثذمِ   ِ اْلُعُصذوْ  اَ مِذ مِ صْ عِ  فِي ا  َب ُقذاْلكُ  أَنَّ  َوَ لِذَج  ؛ِسذابََوْا ِ  ا

ٍُ قَ َوكِ  َ اَغارِ  إَِلى ة  رَّ طَ ْض مُ   ِ اْلُعُصوْ  فِي  َ فَ نَّ َِّ مُ ذال هِ رِ َغاْ  إَِلى  ُ مَ هِ فَ  اْ مَ  ْ قَاُج اَ  ََ  بََوْا ِ ِساْ  ا
(3)

. 

 نِ ازِ مَ ذال َوَقاَل 
ة
ٍِ قَ كِ  دَ عْ بَ  وِ  ْ النَّ  يفِ  راً اْ بِ كَ  َِ مَ عْ اَ  نْ أَ  ايَ ضَ أَ  اْ مَ : ي ي قَ ْس اَ صْ فَ   ِ اْ وَ بَ اْ ِس  ا

(4)
. 

   ً ااَ غَ  َّة وِ  ْ النَّ   ِ اْ وَ بَ اْ ِس  انَ كَ :  ِ ًلَّ َس  اُ ابْ  اَل قَ وَ 
ِِ  وَ  ُ  وِ  ْ النَّ  يفِ   ُ ابُ قَ كِ وَ  ،ِق صْ الخَ  يفِ  ا َ َمذا

 ِ اْ فِ 
(5)

. 



 1)  
ن
بِا اوَنَباِضَّن  ،(40ص  أخَباُض النَّ ِوّااَا الَبِِّْرّااَا لصّسارافِي

ِ
 َونزَ ُ  اولباِ  فِي ربقاِت اويباِ  َ

ن ابُا الجوزَّن أاًضا ،(55ص 
 (.9/55 ُانَظُر: المنَقَظُم َبِا الجوزَّن  ،َونََقَصُ  عِا الّساَرافِي

 أخَباُض النَّ  (2 
ن
بِا اوَنَباِضَّن  ،(40ص   ِوّااَا الَبِِّْرّااَا لصّسارافِي

ِ
 َونزَ ُ  اولباِ  فِي ربقاِت اويباِ  َ

ن ابُا الجوزَّن أاًضا ،(55ص 
 (.9/55 ُانَظُر: المنَقَظُم َبِا الجوزَّن  ،َونََقَصُ  عِا الّساَرافِي

ٍِ لصبَْغَداِيَّن  (3   (.01/371 ِخَزاَنُ  اوََي

 أخ (4 
ن
بِا اوَنَباِضَّن  ،(40ص  َباُض النَّ ِوّااَا الَبِِّْرّااَا لصّسارافِي

ِ
 َونزَ ُ  اولباِ  فِي ربقاِت اويباِ  َ

ن ابُا الجوزَّن أاًضا ،(56ص 
 (.9/55 ُانَظُر: المنَقَظُم َبِا الجوزَّن  ،َونََقَصُ  عِا الّساَرافِي

 5)  
ِ
 (.55ص  بِا اوَنَباِضَّن نزَ ُ  اولباِ  فِي ربقاِت اويباِ  َ
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ٍِ قَ كِ  اْ مِ   َ صَ ثِ مْ اوَ  َت صْ مَّ أَ تَ  ا َ إِ : اُج جَّ الزَّ َقاَل   ِ غَ الصة بِ  ا ِ النَّ  مُ صَ عْ أَ   ُ نَّ أَ  َت نْ اَّ بَ تَ   ِ اْ وَ بَ اْ ِس  ا
(1)

. 

ال  اَ عِ   ِ اْ صَ عَ  ا ِ النَّ  ِب قُ كُ  ُُ اْ مِ َج وَ  ، ُ صَ ثْ مِ  اابً قَ كِ  وِ  ْ النَّ  يفِ  اُ  النَّ  ِب قُ كْ اَ  مْ لَ  الَجاِحُ : َقاَل 
(2)

. 

 مَ ذال دِ بْ عَ  اِ بْ  دِ مَّ  َ مُ  ىلَ إِ  َج وْ رُ الخُ  ُت يْ ضَ أَ  :َأْاًضا اَل قَ وَ 
 ،-ِّمِ قَ عْ مُ ذال رِ اْ زِ وَ -اِت اَّ الزَّ  ِج صِ

ْ َش  َّن أَ  يفِ  ُت رْ كَّ فَ فَ 
ٍِ قَ كِ  اْ مِ  َِ رَ ْش أَ  ائً اْ َش  دْ جِ أَ  مْ صَ فَ  ، ُ لَ   ِ اْ دِ  ْ أُ   ِ ي ذوَ  امَّ صَ فَ  ، ِ اْ وَ بَ اْ ِس  ا  ُت صْ ََ

َْ  َِ ثْ مِ  َج لَ   ِ اْ دِ  ْ أُ  ائً اْ َش  دْ جِ أَ  مْ لَ  : ُ لَ  ُت صْ قُ   ِ اْ لَ إِ  ٍِ قَ الكِ  ا   ،ا ِ رَّ الفَ  اِث رَ اْ مِ  اْ مِ   ُ قُ اْ رَ قَ اْش  دِ قَ وَ  ،ا

 وَ  :اَل قَ فَ 
ِ
َّ لَ إِ  بة َح أَ  ائً اْ َش  يلِ  َت اْ دَ  ْ أَ  امَ  الل

 ُ نْ مِ  ي
(3)

. 

ذوَ  امَّ ذَلذذ  َ احِ الَجذ نَّ أَ  ِخ اْ اضِ وَ القَّذ  ِ ْعذبَ  يفِذذ ُت ْاذأَ ضَ وَ  َخَصَكذاَن: اْبذاُ  َوَزايَ   اِ اْبذذ ىَلذإِ  َِ ََ

ٍِ َقذكِ بِ  اِت اَّ الزَّ  ذالزَّ  اُ اْبذ  ُ َلذ اَل َقذفَ  ،هِ اضِ َضذْح إِ  َِ ْبذقَ   ِ بِذ  ُ َمذصَ عْ أَ   ِ اْ وَ بَ اْ ِسذ ا  نَّ أَ  َت نْذنَ ظَ  وَ أَ  :اِت اَّ

َْ  اْ مِ     اَ الِ َخ  انَ قَ انَ زَ ِخ  ٍِ قَ الكِ  ا   ،ا ِ رَّ الَفذ طن َخذبِ  اَهذنَّ كِ لَ وَ  ،َج لِ  َ  ُت نْ نَ ظَ  امَ  : ُ احِ الجَ  اَل قَ فَ  َا

 اِِ َس الكِ   ِ صَ ابَ قَ مُ وَ 
ن
 :اِت اَّ الزَّ  اُ ابْ  اَل قَ فَ  ،- ُ َس فْ نَ  ي:نِ عْ اَ - ِ احِ الجَ  رِ  ْ بَ  اِ بْ  ورِ مْ عَ  ِب اْ ِْ هْ تَ وَ  ،ي

 ِْ ُِ قِ وْ مَ  َِ مَ ْج أَ   ُ نْ مِ  ْت عَ قَ وَ وَ  اهَ بِ  رَّ َس فَ  ، ِ اْ لَ إِ  ا َ رَ َض ْح أَ فَ  ،ا َ زة عَ أَ وَ  دُ َج وْ تُ   ِ خَ ْس نُ  ِة َج أَ  هِ  
(4)

. 



 1)  
ن
َواِة لصِقْفطِي  (.42-1/41 إنَباُه الرة

بِا اوَنَباِضَّن  ،(14/99 َتاضاُخ َبْغَداَي لصَخطِاِب الَبغَدايَِّن  (2 
ِ
 نزَ ُ  اولباِ  فِي ربقاِت اويباِ  َ

ماِن  ،(55ص   (.1/341 مِرآُة الزَّ

بِا اوَنَباِضَّن  ،(14/99 يَِّن َتاضاُخ َبْغَداَي لصَخطِاِب الَبغَدا (3 
ِ
 نزَ ُ  اولباِ  فِي ربقاِت اويباِ  َ

ماِن  ،(55ص   (.1/341 مِرآُة الزَّ

ٍِ ِسْاَبَوْاِ  فِي ُنُفوِ   (.3/463 َوَفااُت اوَعااِن َبِا خصكاَن  (4  َُ َعَظَمِ  كَِقا ِ  َم ِه الِقَِّّ
ِْ َفِفي  

ًلرِْاَا فِي القَّاِضْاِخ  ،وة َمْكقَبَِ  مِنْ ُ النَّاِ  إَِلى َحد  ُاْسَقْبَعُد َخصُ  ُاْسَقَفاُي مِنَْها أاًضا أنَّ الوَزَضاَ  َوالسَّ

 َكاَنْت َلُهْم َثَقاَف   َعالَِا   َوَمْرَتَب   َمْرُموَق   َسنِاَّ   
ن
ْسًلمِي ِِ  .َوَلْم َاُكوُنوا َكَما نََراُ م الَاْوَ ! ،ا
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 ُِ ْثذمِ   ِ اْ فِ  ُْ َي وْ اُ  مْ لَ وَ  ،وِ  ْ النَّ بِ  اَ اْ رِ خن أَ قَ مُ ذالوَ  اَ اْ مِ دن قَ قَ مُ ذال مَ صَ عْ أَ  انَ كَ  َخَصَكاَن: اباُ  َوَقاَل 

 ِ ابِ قَ كِ 
(1)

. 

ْااِ  َفْخرُ  َوَقاَل  : الدن اِزَّة   ِ اْ وَ بَ اْ ِسذ ٍُ اَقذكِ  ، ِ َغذالصة وَ  وِ  ْ النَّ  يفِ   ِ فَ نَّ َِّ مُ ذال ِب قُ الكُ  ِة َج أَ  الرَّ

ٍُ قَ كِ وَ  اِ اْ العَ  ا
(2)

. 

: َحاَّانَ  أُبو َوَقاَل 
ة
 إَِلى َوَتَرقَّْت  ،القَّْفِسارِ  ِعْصمِ  إَِلى َنْفُس ُ  َتاَقْت  لَِماْ  َفَجِدار  » اوَنَدُلِسي

ٍِ  َعَصذى َاْعَقكِذَ   َأنْ  ،َوالقَّْ ِرارِ  فِا ِ  القَّْ ِقاِق  ا فِذي َفُهذوَ  ،ِسذاَبَوْا ِ  كَِقذا َْ ُل ذاْلذ ان اْلَفذ َ ذ  ُمَعوَّ

ِن  فِي ُمْسَقنَدُ ذَوالْ  ،َعَصْا ِ  «إَِلْا ِ  ُمْشكًَِلِت ذالْ  َح
(3)

. 

ٍُ  َتاِمَاَ : اباُ  َقاَل  ا َمَثًلً  ِسْاَبَوْا ِ  َفكَِقا «الَخْصِق  َعامَّ ُ  مِْثصِ ِ  َعَصى َاْقِدضُ  َ مِمَّ
(4)

. 

لَِج » :َوَقاَل  َْ ُِ  النةَ اةُ  َوَك َّ ِساَبَوْا ِ  مِْث ِْ ُِ  اْلَعذاَلمِ  فِذي ْاَس لَ  الَّ  ِحْكَمذ ُ  َوفِاذ ِ  كَِقابِذ ِ  مِْثذ

ٍِ  لَِسانِ  «اْلَعَر
(5)

. 

ٍَ  َفإِنَّ » :َأْاًضا َوَقاَل  َقا
«مِْثُص ُ  َبْعَدهُ  ُاَِّنَّْ   َلمْ  اْلَعَربِاَّ ِ  فِي ِساَبَوْا ِ  كِ

(6)
. 

: َوَقاَل 
ة
َ بِي َّْ ٍِ  مِاْ  َبَرزَ  :َوُاَقاُل  ال َ ا َْ ِِ  َأ   ،َوِساَبَوْا ِ  ،النَّْضرُ  :َأْضَبَع    اْلَخصِا

ة
 ْباُ  َوَعصِي

ُج  ،َنِّْرِ  ُدوْ  َعْمِرو ْباُ  َوُمَ ضن  السَّ
ة
 ىَصذعَ  َب َصذغَ وَ  ،ِسذاَبَوْا ِ  :النَّْ ذوِ  فِذي َأْبذَرُعُهمْ  َوَكانَ  ،ِسي



 (.2/15 المخَقَُِّر فِي أخباِض الَبَشِر  ،(3/463 خصكاَن َوَفااُت اوَعااِن َبِا  (1 

اِزَّن  (2   (.1/210 الذَم ُِّوُل لصرَّ

 (.1/11 الَبْ ُر الذُمِ اُط  (3 

ْبِا َتْاِمَاَ   (4 
ِ
اُت َ  (.1/132 النةبُوَّ

 (.9/46 َمْجُموَعُ  الَفَقاَوى  (5 

 (.11/370 َمْجُموَعُ  الَفَقاَوى  (6 
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ْعرُ  ِج ضن  َ مُ  ىصَ عَ وَ  ، ُ غَ الصة  رِ ْض النَّ  َغ ُ  الشن   َوَعَصى ،َوالصة
 
اْلَ ِداُث  َعصِي

(1)
. 

َغِ :َقاَل  ِ  النَّْ ِو َوالصة مَّ
َّة َماِيًحا إاَّاُه َوَجَماَعً  مِْا َأِِ  أُبو الَعًَلِ  الذَمَعرن

 [ِمَن الَوافِرِ ]

 ََّااااايص    َ  َوَجااااا هِ َبَو   ي  َِّااااا  َتاااااَولَ 

 

ِْ  ِماااااانَ   اااااا   ياااااال  الَخ ِ  َف خَ ااااااَل  األَ  

   نِ الَ َغاااا ِمنااااه   َأوَََّشاااا    َو ااااون     

 

َ اااااا َوَأياااااار     ياااااال   ِ الَج  النََباااااا     بِهِ م 

     َبَراااا َف اااا  ونِ َ ن  االاااا ِ َ اااال   َأَتاااا    

 

 ياااال  الَع ِ  َوَّل  ي    ِ الَ اااا  اااا ِ ال َ  ِماااانَ  

َْ  َأنَ  َوَلااااااو  ِ اااااا ا  الَراااااا    َشاااااايئم    

 

اااااااا    َلااااااااه   َلراااااااا نَ    َألياااااااال   َوراَء  

َ اااااااار   إِلاااااااا  ه  َوَ َلاااااااا          َأَ اااااااا َّ 

 

ر   َلنااااا   َ  َوَعااااا  ِ َ اااااو  بِو 
(2)

 يل  لِ الاااااَا  

َمخْ  َوَقاَل    فِْاِ : َشِرَّة الزَّ

 [الَوافِرِ  ِمنَ ]

َلاااااه     َ ََّااااا َأَّل 
ِ     ا  َِّااااا ََّاااااَ  َ  اإل 

 

ااارِ   َ ااا َ   ث َ ااا نَ  نِ ب ااا وَ     ر  َبااان   َ  بااانِ    

اااااا َ     َلاااااا ه  ََِّ  َباااااا َفاااااا ِنَ    َ نااااااه   نِ غ 

 

ِمن َبااااااار   َأبنَااااااا ء   َوَّل     َ ااااااا َ  و  َبن ااااااا 
(3) 

َخاِوَّة  َقاَل   ِ   فِي السَّ َْ : الَ َساِ  ْباِ  َوَزْادِ  ِسْاَبَوْا ِ  َو  الكِنِْدَّن

 [الَرَملِ  ِمنَ ]

ااان   َلااا    ااارِ  فِااا  َ ر  ااار و َ    اااه   َ     ِمث   

 

ا  َْ اااارِ  آِخاااارِ  فِاااا  الرِن ااااِايا  َوََّاااا    َ 

َ اااااااا   ااااااااا   َفه  اااااااار   َ     إَِنَ اااااااا  َوَ   

 

اااو   ب نِااا َ   اااا   َ َ ااا  النَ   ااارِو َ    َوَ   
(1)

 

 

 1)  ِِ  (.10/173 سًلِ  َتاضاُخ ا

ُ : َوُيَح  (2  ِ اُح بالَفْقِح  ،بِالَضمن  ،َاُقوُل الَعامَّ  .َوالُل َأعَصمُ  ،َوالَِّّ

 3)  
ن
اورِي َااِض فِي َأْخَباِض الَقاِيي ِعَااِض  ،(2/230 بُغَاُ  الوَعاِة لصسة  (.3/298 َوَأْزَ اُض الرن
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ه   ِقَية   ََِّ  ت    الخ   

هِ  مِاْ  ِْ َفاِت    هِ  َظنن ِ  ُحساُ  ،َص ِ الَجِماْ  الِّن ِْ ُُ  ،َوإِْخَوانِ ِ  بَِقًلمِا  َغْاذرِ  مِذاْ  َلُهذم َوالقََّواُي

ُِ  أَْو: ،كِبْرَاا ِ  ا َوفِي ،َتَرفة َْ  اَل َقذفَ  ،عَ رِ َبذ نْ أَ  دَ ْعذبَ  هُ رُ اظِ نَذاُ  امً وْ اَ  هُ ا َ َج  َش فَ ْخ اوَ  أنَّ  ُاْرَوى الَجانِِب   

َ  َج تُ رْ اظَ ا نَ مَ نَّ : إِ ُش فَ ْخ اوَ   ُ لَ 
ِ
ََج ي  لِ فِ  جة ُش ي أَ انِ رَ تَ : أَ  ِ اْ وَ بَ اْ ِس   ُ لَ  اَل قَ فَ  ،َج نْ مِ  دَ اْ فِ قَ ْس و

(2)
. 

ُِ َوِياذِا:   غاذرُ  اَسذمُ : ِسذاَبَوْا ِ  َوَقذاَل َوَ َكَر اوَْزَ ذِرَّة عنذُ  َمْوقًِفذا َاذُدلة َعَصذى َتَواُيذ

ى َقول فِا ِ  لي َلْاَس : َفَقاَل  قوُلجَ َفَما: َل ُ  قاِ ،المسمَّ
(3)

. 

ََ ُاْ سذنُُ  َفَقذاَل: َوَنقَ  ََ َاْعِرُفذُ  َو ذا  َفذُ  َعمَّ : كَِقابذ  فِذي ِسذاَبَوْا ِ  َوَقذاَل َِ ابذُا ُيَضْاذِد َتَوقة

فِا ِ  َأُقوُل  َما َأْيِضَّ َفًَل  ،ا ِ والطَّ  بِاْلَ ا  ،(ِجْصِ طا  
(4)

. 

َماَ  الَعَصَم َح  ِِ ا ا َْ ا َفإِنَّ ُكقَُب القَّاِضْاِخ َلْم ُتْعِط   َْ   َُ ُ  فِي  ِْكِر َحاَاتِِ  بَِما َاصِاُْق َوَم  .بِ ِ  قَّ
ه    َوَف ت 

 
َ
َما ُ  ُتوفني ِِ رْ  َوَلم ا اُ   َجْعَفرِ  أُبو َ َكرَ  َكَما َكثِاًرا ُاَعمن  صِذعَ  ُت عْ مِ َس  َقاَل: أنَّ ُ  النَّ َّ

َّ
 اَ ْبذ ي

ُِ  :وُل اقُ  انَ مَ اْ صَ ُس  َْ  رُ ِس كْ اَ  ََ وَ  ،ونَ رُ مَّ عَ مُ  مُ صَ عْ نَ  امَ اْ فِ  وِ  ْ النَّ  أ   ِ اْ وَ بَ اْ ِس  ََّ إِ  انَ اْ صَ عَ  ا 
(5)

. 



 (.22/39 ِسَاُر أعًلِ  النةبًلِ   (1 

بِا اوَنَباِضَّن  نزَ  ُ  (2 
ِ
 (.57ص  اولباِ  فِي ربقاِت اويباِ  َ

َغِ  لِلَزَ ِرَّن  (3  اُب الصة ِْ  (.13/79 َته

 (.3/1233 َجْمَهَرُة الصةَغِ   (4 

اُب اوَسَماِ  والصةَغاِت  (5  ِْ  (.2/274 َته
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ُِ  َسذذنَ َ  َمذذاَت  ذذ ِ  َوتِسذذِعااَ  َأْضَبذذ َِ َوَما
(1)

: ،َعاًمذذا َوَثًلثِذذااَ  اْثنَذذْااِ  ُانذذاِ زُ  ُعْمذذرِ  فِذذي ، َِ  َوقِاذذ

: ،أضَبِعااَ  َِ  لَِج  َغارَ  َوقا
(2)

اَهذبِ  هُ رُ بْ قَ وَ  ،ازَ رَ اْ ِش بِ   ِ اْ وَ بَ اْ ِس  اَت مَ  :دِ اْ ضَ يُ  اباُ  َوَقاَل  .
(3)

 اَل َقذوَ  .

ةِ رَ ِّْ البَ بِ  اَت مَ  :ُِ انِ قَ  اباُ 
(4)

. 

: الذَمَ اِساِ  أُبو الَقاِيي َقاَل 
ة
 ، ِ ِي َمرَ  فِي ِساَبَوْا ِ  ىصَ عَ  ا ُ ظَّ النَّ  مُ إِْبَراِ اْ  َِ َخ يَ  الّقنوِخي

ا َ  دُ َوَأِجذ ،الِ َقذقِ انْ بِ  اْلَعافَِاذ ُ  يننذعَ  ُِ َحذرْ تَ  ينِ دُ جِ أَ  :َقاَل  َرِ ْش بِ  َأَبا َاا كَ دُ جِ تَ  َ  َكاْ  :َفَقاَل   الذدَّ

اَح َ  ُت دْ َج وَ  دْ قَ  َأنني رَ اْ غَ  ،ولِ صُ  ُ بِ  ينِ رُ امِ خَ اُ  ُْ  الرَّ  . ِ َح اضِ البَ  ُمنْ

 ًَئاَشاْ  يهِ قَ ْش قَ فَ  :ُت صْ قُ 

 هِ قَ ْش أَ  َأنْ  يهِ قَ ْش أَ  َوَلكِاْ  ،ََ  :َقاَل 
َ
 .ي

ا  اْ مِذ    َعذمْ يَ  ْت رَ َطذقَ  دْ َوَقذ ،يكِذبْ اَ  هُ َوَأُخذوْ  إَِلْاذ ِ  ُت ْصذَخ يَ  ،اْلَاذْو ِ  َ لِذَج  َغذدِ  اْ مِ  َكانَ  َفَصمَّ

 :َفَقاَل  َكَ دُ جِ تَ  َ  َكاْ  ُت صْ َفقُ  ،هِ َخدن  ىصَ عَ   ِ عِ ُيُموْ 

 [الَطِو  لِ  ِمنَ ]

ااارا  َْ  َ اااا َمااا  الَ َ ااا  َ س   َبَقااا  ِمااان َتَقاااَا

 

ااارَِ   إَذا  ي الاااَااء      ِْ اااوَ  اَلااا اااه        
 َ  تِ

 

 1)  ُ  َ ً  َوَضجَّ َِ ة إِْحَدى َوَثَمانِاَا َوَما
َ بِي َّْ  (.1/215 نظُر: الِعربُ يف َخَبِر َمْا َغَبَر اُ  ،َواخَقاَض ال

ُِ َبِا اوثاِر  ،(14/99 َتاضاُخ َبْغَداَي لصَخطِاِب الَبغَداِيَّن  (2  والمخَقَُِّر فِي  ،(5/410 الَكام

ماِن  ،(1/196 تاضاُخ ابِا الَوضِيَّن  ،(2/15 أخباِض الَبَشِر  َواخَقاَض الَقاِيي  ،(1/271 َومِرآُة الزَّ

 الَخْمِسااَ الّقن
ة
  ،وِخي

ن
 ُانَْظُر: تاضاُخ الُعَصَماِ  النَّ ِواناَا مَِا الَبِِّْرّااَا والُكوفاانَا َوَغاِرِ م لصّقنوِخي

 ِ  : (112ص َوَقاَل  ،(110ص 
ْ
ََ ُاْصَقَفُت  ،َوَلاَْس َقوُل َمْا َقاَل: ُعمُرُه َثًَلُثوَن َسنًَ  بَِشي ا ُم ال   َْ  َ

ََ ُاعَ  ،إَِلْا ِ  ُل َعَصْا ِ َو ََ َمْعِرَف ِ  ؛وَّ ِِ َو َنَُّ  َعَصى َغْاِر َتَأمة
ِ
 (.و

ماِن  ،(14/99 َتاضاُخ َبْغَداَي لصَخطِاِب الَبغَداِيَّن  (3   (.1/271 مِرآُة الزَّ

ماِن  (4   (.1/271 مِرآُة الزَّ
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ُِ  :ىوَ ُارْ  ا   بَِرْف  ِ َاْومِ  اْ مِ  َماَت  مَّ ثُ  :ا ُ ظَّ النَّ  َقاَل .. ِ بِ ِّْ نَ وَ  (الدَّ
(1)

. 

  َقاَل 
ة
َمِعي َْ ا  :ازَ رَ اْ ِش بِ  َبَوْا ِ ِساْ  رِ بْ قَ  ىصَ عَ  ُت َقَرأْ  :اْوَ َْ ٍ   َوَعصِا ِ  .(ِساَبَوْا ِ  قربُ َ   َمْكُقذو

ه ِْ  :اُت اَ بْ اوَ  َ 

 [الَر ِملِ  ِمنَ ]

ااااَا  األََِّبااااة   َص  ااااذَ  ااااولِ  َبع  ر   ج  او  ََ  َتاااا

 

ار   َوَنااا ى  ََ وكَ  ال َ ااا ااا    وا َف َّ  شاااع   َوأ  

اااوكَ   َّاااَ   َتَرَّ  اااون   َمااا  أو  ااار     ر   بَِق  

 

ااااوكَ  َلاااا     نِس  َبااااةم    ؤ  ر  وا َلاااا    َوَّ  َفع   َ ااااا 

ِض َ   ََ  ال َقَض ء      اَر ِ  ََّ ََِّص  َوَِّر     َّ 

 

ااوا األََِّبااة   َ ن ااَ    َرع  وا أ   َوَتَ ااَا  
(2) 

 َعَصْاِ : َأِخْا ِ  ا ِ َوُبكَ  احقَِضاِضهِ  َحاَل  دَ ْنَش أَ   ُ َأنَّ  ىوَ رْ اُ وَ  

 [الَطِو  لِ  ِمنَ ]

نَااااا  أ َخَياااااي نِ  ر   َفاااااَرَ   َّ   َبي نَنَااااا  الاااااَا  

 

 

َ اااا  األََماااااِ  إَلاااا    َ اااا  َمن   َوَماااان   األَ  

را الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَا  
(3)

 

 

 :وُل قُ اَ وَ   ِ ِس فْ نَ بِ  يُ وْ جُ اَ  َِ عَ َج  ، ِ اْ فِ  اَت مَ  َِّْ الَّ   ُ َي رَ مَ   ِ اْ وَ بَ اْ ِس  َض رِ مَ  امَّ ذلَ وَ 

 [َ َق ِرِب الا    ِمنَ ]

اااااااااؤَ      ه  َلااااااااا  َقاااااااااب   َ لِ  يااااااااا ن      ل  مِّ

 

ََ َ اااااافَ    ل  َماااااااألَ  َل ب اااااا َ  ل  مِّ ؤَ    االاااااا  

  



 تاضاُخ الُعَصَماِ  النَّ ِواناَا مَِا البَِِّْرّااَِا والُكوفاناَا َوَغا (1 
ن
 (.106ص  ِرِ م لصّقنوِخي

 2)  
ن
 (.4/2123 وُمعَجُم اوُيباِ   ،(109ص  تاضاُخ الُعَصَماِ  النَّ ِوّااَِا لصّقنوِخي

 3)  
ن
بِا اوَنَباِضَّن  ،(109ص  تاضاُخ الُعَصَماِ  النَّ ِوّااَِا لصّقنوِخي

ِ
 نزَ ُ  اولباِ  فِي ربَقاِت اوَيباِ  َ

 (.5/2126 وُمعَجُم اوُيباِ   ،(57ص 
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ااااا  ثماااااي  ثِ ََّ  اااااأ   يوِّ رَ     الَ ِساااااي ل َل و  َّ 

 

ََ َماااوَ  ل  ي  ِساااال َ   َ  َعااافَ   اااالرَ    ل  ج 
(1)

 

  ََ   َضْحَمذ ُ  َعَصْاَج  َأ
ِ
َهذا َتَعذاَلى الل َمذا ُ  أاة ِِ   ا

ة
َهذا ،اوَْلَمِعذي َّ الَبْ ذرُ  أاة ِْ ذ  َعَصْانَذا ُجذْدَت  الَّ

  ،َوَمَعاِضفَِج  بُِعُصومَِج 
َ
َِ  َعنَْج  اللُ  َضِيي َبَج  َوَجَع  ،الِجنَانِ  فِي الِعصِانْااَ  َأْعَصى َوَمْثَواكَ  ُمْقَقصَّ

 ََ َِ  فِْاَج  َنُقوَل  َأنْ  الَقِراَ  ُ  َتُجويُ  َو ا َأْجَم ُِ  الَ ْبرُ  َقاَل ُ  مِمَّ :اوَنْ  َحاَّانَ  أُبو الُمَبجَّ
ة
   َدُلِسي

 [الَطِو لِ  ِمنَ ]

 بِااااهِ  ىَثااااوَ  و هِ بَ ي  َِّاااا َ باااارام  اه    ََّااااقَ 

 

ِ ااااَث   اااارِ  يالَغااااوا ِ  م  اااا َ    قم َقاااا ث    َر ِّ

 َأاااااااااا   يف الَ ق َماااااااااةِ  ارَ  َ     َوَباااااااااَوأَ  

 

اا  نَ ََّاا  بَِ اا  اا ِماان   ىَا َأَّ        ْ   َوَََّقَقاا و

 q 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


 (.5/2126 ُمعَجُم اوُيباِ   (1 
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 تَّعِليقٌَّة عَّلَّى

ْينَّ اللُ غَّاِتمَّْسألَِّة الـُمقَّارَّنَِّة بَّ

هِ  يفِ  َنَراهُ  َما َأْقَبِح  مِاْ  إِنَّ  ِْ َّ ،َوالَ ذاِت  بذالِفَقاِ  الُ ْبَصى اوَاَّا ِ    ِْ ذ  ِعنْذدَ  ُنَشذاِ ُدهُ  َوالَّ

اْ  َكثِْارِ  ِ   ُ وَ  ،الصةَغاِت  بْااَ  لصُمَقاَضَن ِ  َنْفَس ُ  َنََِّب  مِمَّ ِ   ،َبذاِضي َتَ اُمذ  َأْمذرِ  فِذي ،َواِضي َوَجْهذ

هِ  ِْ ِِ  إِْظَهذذاض َعَصذذى َاْقذذِدضُ  ََ  َكأنَّذذ ُ  ،ُمَقاَضَن ِ الذذذ  ذذ ََّ  ،َوَخَِّاِِِِّذذَها َوَجَمالِاَّاتِذذ ِ  ،ُلَغذذ ِ  َفْضذذ  إِ

ْنجصِاِزاَّ ِ  َاْزَيِضَّ َتجُدهُ  َفَمَثًًل  ،الذُمَواَزَن  ِعنْدَ  اوُْخَرى الصةَغاِت  َعَصى بالقََّجنني
ِِ  َوَغْاِرَ ا بِا

ِِ  إِْبذَرازَ  ِرْاذدُ اُ  ِعنْذَدَما ،الصةَغاِت  مِاَ   َوَاَقَعَِّذبة  ،َجذاَِِرةً  َخْرًبذا َعَصْاَهذا َوَاِشذاة  ،الَعَربِاَّذ ِ  َفْضذ

 ثَِاابِِ ! مِاْ  َاْخُرُج  َاَكايُ  َحد   إَِلى َوَاْ ِقدُ  َعَصْاَها

ُمْصذَز   أنََّج  ْعَصمْ َفا ،َوَخَِّاَِِِِّها َفَضاِِصَِها بَاانَ  َوَأَضْيَت  ُلَغ ِ  أاَّ ِ  َعاْ  َتَكصَّْمَت  إَِ ا َفإِنََّج 

ةِ  َوإِْبَرازِ  ،القَّماازِ  َأْوُج ِ  بَِبَاانِ  َغ ِ  ُقوَّ َص ِ  الصة ٍِ  بَشان  ُمْصَزًما َولسَت  ،َلَدْاَج  الذُمَفضَّ  َقاِسَا ِ  َحْر

 َأْجَمُصَهذاوَ  َوَأْقَواَ ذا ،الَعاَلمِ  ُلَغاِت  َأْغنَى الَعَربِاَّ َ  بأنَّ  ُن مِاُ  َفنَ اُ  ،اوُْخَرى الصةَغاِت  َعَصى

ا فِذي َوالَبْ ِث  ،ارنًَلِعنَا َحدن  َعَصى َْ هِ  القَّسذصِامَ  َولكِذاَّ  ،الَجانِذِب   ذ ِْ  َاْعنِذي ََ  النَّقِْاَجذ ِ  لهذ

َغذاِت  َعَصذى َحْمَقذا َ  َعذَدَواةِ  اخقًِلَق  اَِِهذا َومِذاْ  ،اوُْخذَرى الصة  َتْشذِوا ِ  فِذي َسذَبًبا َنكذونُ  َجرَّ

وَضةِ  ًَ  ،الَخِرْااَ  ِعنْدَ  الَعَربِاَّ ِ  َُ  .إَِلْاِهم َوُنَ بنَبَها َوَمَزاَااَ ا َجَمالِاَّاتَِها ُنْبِرزَ  َأنْ  مِاْ  َبَد

َِ  َوَقدْ  ا النَّا ِ  َبْعُ   َفَع َْ ِدْادِ  َولِلََسِ     ََّ  الَعَربِاَّ َ  َاْمَدُح  ََ  َوَنَراهُ  ،الشَّ ْزِيَضاِ  إ
ِ
بذاَ

ِِ  اوُْخَرى بالصةَغاِت  ََ ِ  َكذانَ  إِنْ  َسذوا    ،مِنَْهذا َوالنَّْا زِيَضا ِ  َبذَدُؤوا  ذ 
ِ
ٍُ  َأْ : ،بذاَ ذَ ا َْ  َأ

هِ  إَلذى بَِ اَجذ ِ  َلْاَسذْت  الَعَربِاَّذ َ  إِنَّ  أُقذوُل: َحذالِ  أاَّ ِ  فَعَصى ،بِ ِ  َبَدُؤوا اوُْخَرى الصةَغاِت  ِْ   ذ

ةِ  مِذذاَ  بَِ اَلذذ ِ  ونََّهذذا ؛الذذذُمْسَقَوى فِذذي النََّزاَلذذ ِ  ذذ ِ َوالَعْبقَ  الُقذذوَّ ُصَهذذا ِراَّ  ضأ ِ  َعَصذذى لَِقْبَقذذى ُت  ن
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ضِ  إَلى َحاَج ِ  َغْارِ  مِاْ  ،الصةَغاِت  ُِ  َحاذُث  ،اوُْخذَرى لصةَغاِت  القََّعرة
ذِغْانََ  الِ ْقذدَ  ُانْذقِ َوالضَّ

ََ  ،الَعَربِاَّ ِ  َعَصى  .َأَبًدا بَِخْارِ  اأتِي َو

 ََ ا ُمِهمَّ ِ  ُنْقَط ِ  َعَصى َنْرَتكِزَ  َأنْ  َاِجُب  ِساََّما َو   ،ِجد 
َ
 مِذاَ  َكثِاذرِ  َأْ َ ذانِ  َعذاْ  َغاَِِبذ    َوِ ذي

ااَ  ِْ : ،َوالذُمَواَزَن ِ  الذُمَقاَضَن ِ  بَأْمرِ  ُاْعنَونَ  الَّ
َ
َِ  إِنَّ  ُقْصنَا: إَِ ا أنَّنَا َوِ ي َْ َتوقِا    الصةَغاِت  َأ

(1)
،

  مِاَ  َوإِنََّها
ِ
ضُ  َاِجُب  َفصِْلَِج  الِخْصَقِ ! فِي لطَّْعاِ َكا فِْاَها الطَّْعاُ  َفَاُكونُ  ،َتَعاَلى الل َْ  مِذاْ  الَ 

ََ   لَِج  ُب  ُاْعِمانَا َو ُق  ُ وَ  َتَعاَلى واللُ  ،َوالقََّعنةُت  القََّعِّة  .الذُمَوفن

ُكرَ  َأنْ  َاِجُب  ُ نَا ْْ ذً : َمْصُ وَظ ً  َن  أاًضذا َأْنذَت  َ َكذْرَت  لِذذَماَ ا َلنَذا: ُاَقذاَل  َأنْ  ُاْمكِذاُ  ُمِهمَّ

ِِ  ْعذذَ  بَ  َغذذ ِ  فِذذي الَخَصذذ ذذ ِ  الصة نجصِاِزاَّ
ِِ  َتْرَيذذى ََ  ُيْمذذَت  َمذذا كَِقابِذذَجَ فِذذي إَِلْاَهذذا َوَأَشذذْرَت  ا

ةِ  لَِبَاانِ  اوُْخَرى الصةَغاِت  َعَصى بالُهُجو ِ   َأْنَتَ َفَعْصَت  َفصَِماَ ا الصةَغاِت، مِاَ  ُلَغ ِ  ُقوَّ

 ُيونَ  الذذَمَقاَضَن َ  َقَِّذْدُت  َفأَنذا ،َوالذذُمَقاَضَن ِ  ُمَواَزَن ِ َوالذذ الُهُجو ِ  َبْااَ  ْفرق   ُ نَاكَ  أُقوُل:

َّ الُهُجذذو ِ  ا َوُكنْذذُت  ،َوالقََّعذذدن  َتَعذذاَلى اللُ  َ ذذَداهُ -الذذذُمَهنِْدَ   وَنَّ  ؛أحَااًنذذا لِذذْلَِج  ُمْضذذَطر 

ضَ  َأنْ  َكثِاًرا َحاَوَل -َوَأْضَشَدهُ  ْنجصِاِزاَّ َ  ُاَِّون
ِِ ذ ِ  َقِواَّ ِ  َعَِّْما َ  َكُصَغ ِ  ا ةِ  َعْبَقِراَّ َّْ ََ َوَكأنََّهذا ،َفذ



 1)  
ة
اورِي ُِ  فِي: َقاَل السة ارِ ًلِ : (1/188  (الَكْوَكِب السَّ  ط: ياض السَّ

[ َِ  [ِمَن الَرَج

  َ َ   َتو  ِياااااا َغاااااا  َثاااااارِ  ِ ن ااااااَا  ال ا  ََّ اااااوَرك   اب ااااان   َوِمااااان ه      األ  اااااَعرِي   ف  َش  َواأل 

ِ   َ َ َ َهااااا  اااا   َخَ اااااق   بِاااااَ ن   َأو   بِااااا ل َوَّ  وِر    ِ    م تم  َعاااار  َنَطااااق   َ ااااا   َوََّااااو 

ااااااااطَِ     و َ اااااااا َل  َوبِ َّ  الِ  ذ  ََ اااااا     ا   ِاااااااا ااااااَوالِ  َ ااااااَرالِنِ  ِماااااان   َوال ِع    ََّ األ 

اااانِ َ  َمااا  َو ِياااَل  َِ  فِااا  اَّ   غ  رِ ااا َ ِ اااااااااال    الَ ع  َتااااااااااو  ِيِ     َوَأي اااااااااار     م   

ااااااه   َو ِيااااااَل  س  ْ   َ ر  ااااااوا َوَ ااااااو  ْ  وَ   َوَ    َ   َ اااااااو  اااااااوا َظااااااان   الَ و  ِيااااااا َألِ  
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 ُِ اَن ُ  الَعْقَصنَ ُ  َحاُث  مِاْ  َقَواِعِدَ ا فِي َنْقًدا َتْ َقِم ََ َِ  ،َوالرَّ ةَ  َوَجَع  َوَعْقَصنََقَهذا َقَواِعذِدَ ا ُقذوَّ

ْنقَِشاِضَ ا َسَبًبا
ِ
ا ُكنْذُت  َفَأَنذا ،َوِضَااَيتَِها َوِسَااَيتَِها َ َُ  َأنْ  ُمْضذَطر  هِ  َأْيَفذ ِْ  َوَلذمْ  ،الذذُمَغاَلَط َ   ذ

َشذاَضةِ  َعذَد ِ  فِذي ُبذد   لِذي َاُكاْ  ِِ ِِ  ِجَهذاِت  َبْعذ ِ  إَِلذى ا هِ  فِذي الَخَصذ ِْ َغذ ِ   ذ  َكذًل ِ  لِذَرين  ،الصة

ََّ  ،الذُمَهنِْد ِ   َلَكذانَ  ،النَّذا ِ  بذااَ  َأْمِرَ ا َوَتْوِ ْااِ  ،اِْنجصِاِزاَّ ِ  اْنقَِقاصِ  بََِِّديِ  ُكنَّا َفَصوْ  َوإِ

ضُ  َولكِنَّنِي ،الَكًَل ِ  مِاَ  َمِزْاد   َلَدْانَا ةً  َمَقاَلقِي ُأَكرن ا َوَأُقوُل: ُأْخَرى َمرَّ َْ    ُِ َِ  َلْاَس  الَعَم  َعَم

 ِِ ََ  ،َشِرْاِ   ُحر   َضُج َحدِ  َاُجوزُ  َو
ِ
قِي ُلَغقِ ِ  َعَصى بالقََّجنني َغْاَرهُ  ُاْ ِ ََّ  َأنْ  و  َمَعَهذا َعذاَش  الَّ

َُ َجمِ  َُ  بَِهذذا َوَكَقذذَب  ،َحَااتِذذ ِ  ْاذذ اَِِقذذ َ  ِعَباَضاتذذ ِ  بَِهذذا َوَعبَّذذرَ  ،بَِهذذا َاْكُقذذَب  َأنْ  َأْمَكنَذذ ُ  َمذذا َبذذِدْا  الرَّ

ْقَراَق َ   .الرَّ

q 
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 كَِّلمَُّة اعِتذَّاٍر

ِإلَّى الـُمهَّْنِدِس زَّكَِّري َّا أوزونَّ

َُ  َقَطْعنَا َُ  َوِعْشنَا ،َكبِاًرا َشْوًرا الذمهنِد ِ  َم ا مِنَْها َثًَلَث ِ  َعَصى َوَضَيْيَنا ،َكثِاًرا بِ ِ ُكقُ  َم  َضي 

  َعَصذى الِجنَاَاذ َ َو  ،(الُبَخذاِضَّن  َعَصذى الِجنَاَاذ َ   َوَأْسَمْانَاَ ا: ،َوفِاًرا
ن
ذافِِعي  الِجنَاَاذ َ َو  ،(الشَّ

ُ ًفا َوَكَقْبنَا ،(ِسْاَبَوْا ِ  َعَصى ْبنَذا ،ُمنَاَقَش ِ َوالذذ َوالِ َواضِ  النَّْقدِ  فِي َكثِْاَرةً  َُ ْسذمَ  َوَقصَّ
ِ
 َعَصْاذ ِ  اَ

ُِ  فِي ُ وَ  َكَما ذ َ   ذ َ ِ  ونَّ  ؛الَواقِ مَّ
ََ  ُجْرًمذا َاْرَتكُِبذوا َلذمْ  اوَِِ : ،ِجنَاَاذ ً  َو ِْ  ُ ذوَ  أوُزونُ  َبذ

َّ ِْ  .َعَصْاِهم َجنَى الَّ

 بَِبْقرِ  ،َوِجنَاَااِت  ِخَااَناِت  مِاْ  ،الثًَّلَث ِ  ُكُقبِ ِ  فِي الذُمهنِدُ   بِ ِ  َقا َ  َما َعَصْاُكم َاْخَ   َوَلمْ 

َُ  ،فِْا ِ  َوالقَّ ِراِ   ،َفِّن ِ  َوَق ن  النَّ ن  ِِ  َم ِدْادِ  القََّ اُم ُِ  فِي َوُضُعوَن ِ  ،الشَّ ْب  َوغًلَظذ ِ  ،الطَّ

َُ  َوَكذانَ  ،الَقْصِب  فِي َوَقَساَوةِ  ،الصنسانِ  فِي رِ  َوُجُهذوِيِ مْ  ُعَصَماِِنَذا َمذ  فِذي وُْنَثىبذا َكالذذُمَبشَّ

َِ  َحقَّى ،الَجاِ صِاَّ ِ  ََ ُِ  إَِلى اوَمرُ  بِ ِ  َو َُ  ،الَكذِرْامِ  الُقذرآنِ  إَِلذى َونِْسذَبقَِها آَا ِ  َوْي ا َوَمذ َْ   ذ

ْزِيَضا ِ  َمَشاِعِرَنا اْسقِْفَزازَ  َحاَوَل  ُكصن ِ 
ِ
َسذاَ ةِ  الُعَصَما ِ  كَِباضِ  بُِعُقولِ  باَ ِِ  َوَتمِجاذدِ  ،إَِلذْاِهمِ  َوا

 ،َواوُْخذَرى الَفْانَذ ِ  َبْااَ  ،القَّاضاِخ  َمَداضِ  َعَصى الذُمْسصِمااَ  فِي الطَّْعاِ  َمْعِرضِ  فِي صِابِاناِ الَِّّ 

ضُ  اِت  منْ ُ   لَج  َوَاَقَكرَّ اِت  َمرَّ  .َوَكرَّ

ََ  ،َمْعُِّومِااَ  َوَلْسنَا َبَشر   َفنَْ اُ  ةْ  اْعَقَرْتنَذا َقذدِ  َأنْ  َفُمْمكِذا   ،َمًَلَِِكذ ً  َو  َواْعَقَصْقنَذا ،ِشذدَّ

ةْ  َِ  لِذَما ،ِحدَّ  .اوََكابِرْ  َعَصى َوَتَطاولِ  ،لصَشَعاِِرْ  َوَكْدشِ  ،لصذَمَشاِعرْ  َخْدشِ  مِاْ  َلنَا َحَِّ

ضُ  َأَسأُت  َوإَِ ا ِْ ُِ  َوَ إَلْا ِ  َفأعَق ََ  َرْعاِ  مِاْ  َأَخا ا فِي َوَغاَاقِي ،َغْمزِ  َأْو: لذَْمزِ  مِاْ  َو َْ   

 ٍِ ْض ََّ  اِضَي  ُ وَ  الدَّ ََ َِّ  َمْو ِن  َظَفْرُت  َفَقدْ  بِ ِ  َظَفْرُت  َوإَِ ا ،َجًلُل ُ  َج  َفرَحذ َ  َوَاا ،َشي ِ  بُِك

ا ،َغدِ  َاْو ِ  ِِ  مِاْ  َوَضَيْيُت  َكَقْبُت  بأنْ  َتَعاَلى اللَ  َخِسْرُت  إَِ ا أمَّ ْهَرةِ  َأْج  َفاذا ،َوالظةُهذوضِ  ،الشة
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ََّ  ُقذْب َأك َلذمْ  َوَأُظنةنِي ،َغدِ  َاْو ِ  َتْرَح َ    لَِوْجذ ِ  إِ
ِ
ُِ  َفصِذْلَِج  ،َتَعذاَلى الل   َاْسذُه

َّ
اضُ  َعَصذي َْ عقِذ

ِ
 اَ

 ُِ عقَِرا
ِ
ََ  ،باوَْخَطا ِ  َواَ اضِ  مِاَ  َأْسَق اي َو َْ عقِ

ِ
ََ  ،َكانَ  َمْهَما اَ ُِ  َو ِِ  مِاَ  َأَخا عقِذَرا

ِ
 اَ

 ِِ َل َِّ  ،الَعذاضفِْااَ  ُجُهويِ  َغاَا ُ وَ  ،الَعابِِدْااَ  آَمالِ  ُمنَْقَهى ُ وَ  َتَعاَلى َفاللُ  ،بِالزَّ  ِعْبذَرةً  فِْاذ  َوَلَعذ

ُُ  َفًَل  ،لصُمْعَقبِرِ    بإِْ نِ  َأْبًدا ُحاناُت  َما َينِاَّ ِ  بُِدنًاا آِخَرتِي أبِْا
ِ
 .َتَعاَلى الل

 [الَطِو لِ  ِمنَ ]

اا    اارِي َََّ اان   َوَلس  َرا    َ ش  ّلم  باا  خ  َِ  َمن اا

 

ول     َ ااا  ،َ ااا  َج ِ ااالِ  َبي ااالَ  َ الِااا م  َوَ ي شم

 
 

ُئ  َوَما َرةَ  َنْفِسي ُأَبرن َِ ََ  ،الَقا ضُ  َو ضُ  ،الذَمْوَلى َشا َ  إِنْ  أَبًدا َلَها ُأَبرن ِْ  َجِماًعذا إَِلْاُكمْ  َوَأْعَق

ُِ  َلْاَس  َتَعاَلى اللُ  َاْعَصمُ  ،بَِكًل ِ  إَِلْاُكمْ  َأَسأُت  إِنْ  ََّ  َلُكمْ  َقْصبِي فِي َأْحِم اِيقَ  الذَمَ بَّ َ  إِ   َ الَِّّ

اَضْااِ  َخْاَرَّ َوإَِضاَيةَ  الدَّ
(1)

. 

q 
 

 

 

 

 



ةِ َاِساَرةِ  (1  ين َعَصى الذُمَهنِْدِ  فِي َعَجَصِ  َبالَِغِ  َوبُِمدَّ ِه الُكُقُب الثًَّلَثُ  فِي الرَّ ِْ ٍُ  ،ُكقَِبْت   َفالكَِقا

َِّ ُجْهِدِه وَ  ُفُ  فِْاِ  ُك َل ُمَ لن َْ  ،َفَكْاَ  إَِ ا َكاَن اوَْمُر َعَصى اْسقِْعَجالِ  ،َراَققِ ِ َاْعَقِراِ  َخَطأ  َوَغَصط  َحقَّى َوإِْن َب

  ِ َِّ َزلَّ ُئ َنْفِسي بِأْن َأنِسَب ُك ََ ُأَبرن ْسقِْعَجالِ  -إِْن ُوِجَدْت -َو
ِ
ُِ َأاًضا بَِجْهصِي َوَعَدِ   ،إَِلى اَ ِْ َأْعَقِر َب

 .َوالُل الذُمْسَقَعانُ  ،ِخْبَرتِي َوُسوِ  َحالِي
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كَِّلمٌَّة ِختَّاِمي ٌَّة حَّْولَّ ُرُدوِدي الث َّالثَِّة

ِه الُكُقذِب الثًَّلَثذ ِ  ِْ َِّ َجًَلُلُ  َوَنْشكُرُه َعَصى َأْن َماَّ َعَصْانَا بَِرين  ذ َوَجَعَصنَذا  ،َنْ َمُد الَل َج

ْسذذًلمِاَّ ِ  ِِ ذذنَّ ِ َ ابنذذْاَا َعذذِا الُعُصذذوِ  ا ذذوِل الِفْقذذ ِ  ،َوالِفْقذذ ِ  ،َوالقَّذذاِضاِخ  ،:  السة َُ َغذذِ   ،َوُأ َوالصة

َمنَا َأْجذَر  ،َفنسأُلُ  ُسْبَ اَنُ  َوَتَعاَلى َأْن ُاَجننَبنَا َعَواَِِق الِعْصِم َوَشَواَِِب ُ  ،(الَعَربِاَّ ِ  ََ ُاَ رن َوَأْن 

نَذا ا ،الُجْهِد َوالذَمَشقَّ ِ  َِ َحظَّ ََ َاْجَعذ ٍِ  ،لقََّعذَب َوالنََِّّذَب مِذْا َغْاذِر َأْجذرِ َو َكَمذا  ،َأْو: َثذَوا

ِه الُعُصو ِ  ،َأْسأُلُ  َأْن َاْجَعَصُ  َنافًِعا َقابًًِل لصَقُبولِ  ِْ ًِِقا بِشأِن   ََ َوَلْم َنُكْا ُمَ امًِاذا َفاِشذًًل  ،َو

اِيَق ِ  ِه الَقِضاَِّ  الَِّّ
ِْ  .فِي  

ْدق  َوَلوْ  َِ ِِذُق َعنَْهذا َفالَقِضاَُّ  َحق  َو َفاُع الًلَّ َهذا َوالذدن  ،َلذْم َاُكذْا بَِمْقذُدوِضَّ إِْبذَراُز َحقن

ذاِيَق ِ  ََ َولكِنََّهذا َتْبَقذى فِذي َ اتَِهذا َقَضذاَاا  ،َوَكْم مِْا ُمَ اِ  َاَقَصْعذَثُم لَِسذاُنُ  فِذي إِْبذراِز َقَضذَاا 

اِيَق ً  ََ ُِ الذُمَ امِي نُ  ،َحِقاِقاًَّ   َها إَِلْاَها!َوإِْن َلْم َاْسَقطِ  َِّْرَتَها َوإِْضَجاَع َحقن

َفاِع َعنْذ ُ  اَا  ،َوإِنَّنِي َلْم َأْقِِّْد مِنَْها ِسَوى إِْبراِز الَ ذقن َوالذدن ِْ ذ ٍِ َعذِا الَّ ُِ الِ َجذا َوَضْفذ

وَضَتُ  َوَاْعَبُثوَن بالَ َقذاِِِق  َُ ُ وَن  ْاذِ  َأُكذْا َفذإَِ ا َأْخَطذأُت فِذي َشذيِ  مِنْذُ  َنبنُهذونِي َعصَ  ،ُاَشون

ُْ َعن ُ  ًرا َلُكم َوَأْضِج
 َتَعاَلى ،َشاكِ

ِ
رة َعَصى َضأاي بإِْ ِن الل

َِ  .َفًَل ُأ

ذِ  لصُمْسذصِِمْاَا َجِمْاًعذا ا الَكًلِ  ُأَوية َأْن ُأِشْاَر إَِلى ُنْقَطِ  ُمِهمَّ َْ : أنَّذُ   ،َوفِي ِخَقاِ    َ
َوِ ذي

ِن  ُروَضِة َأْن َنُريَّ َعَصى ُكذ اُِِغذونَ َلاَس بالضَّ ٍِ َاكُقُبذُ  الذذُمنَْ ِرُفوَن الزَّ َفَصذْو َفَعْصنَذا َلُكنَّذا  ،كَِقذا

 ِ ََ قِي ُاَخطنُطَها  ذ  َوَتُكذوُن الُكذرُة فِذي  ،َخْصَفَهُم َياًِِما َوِسْرَنا َعَصى َمِسْاِرِ م َوالُخَطِط الَّ

ُ  ،الذذُمَهاِجِمْاَا َعَصْانَذا َوَاُكوُن  ذ َ ِ  ،َوَنُكوُن َنْ ُا الذُمَدافِِعْااَ  ،ساَحقِنَا َيْوًما َفالذذُمَقَقدن

  ْم َوالذُمَقَخصنُ  َنْ ُا!
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ٍن  َض
ِ
ِن َواِحذذِد مِذذنُْهم َفَعْصنَذذا َوبإِْمَكانِنَذذا  لِذذَج َوالَ ْمذذُد لل َوإَِ ا َأَضْيَنذذا َأْن َنذذُريَّ َعَصذذى ُكذذ

َفا ،الَعاَلِمْااَ  ذِ َولكِْا َاِجُب َأْن َنْخُرَج مِْا َياِِذَرِة الذدن ِع إَِلذى الُهُجذوِ  َعَصذى ُأُسِسذِهُم الَهشَّ

َِ  ،َوَمَبايِِِهُم الذُمنَْهِزَم ِ  ََ َنْشَقِغ ِن  بَِرين َو ٍِ  ُك ُفذوَن فِْاذ ِ  كَِقا نَا َوُاَ رن
 ،َاكُقُبوَنُ  فِي َنْقِد َمَباِيِِ

ٍِ َاْكُقُبوَنُ  َوُاْخِرَجوَن ُ  ِن كَِقا ين َعَصى ُك َِ َتْ َقُ  َوِسْرَنا  ،َوإَِ ا الَقَزْمنَا بالرَّ ََ َراِِ اْشَقَغْصنَا بَِما 

ٍِ َلُهذذم ؛َوَضاَ  الذذذَمْعُدو  ََ َنذذُرية َعَصذذى كِقذذا ََّ َواذذأُتوَن بَِعَشذذَراِت ُكُقذذِب  ،وَنَّنَذذا  َفَاُكذذوُن  ،إِ

ٍِ  ،َمْشُروُعنَا َتابًِعا لذَمْشُروِعِهم ِة َاوِ  اأُتوَن بَِجِداِد مِْا َبذا ُُ َوالَوْقذُت أ ،َوُك ََ َاَسذ ْاًضذا 

ََ َاْسَمُح بِ ِ  َفاِع َعذْا َمَبذاِيِِِهم ،لِْلَِج َو ََ َأْن  ،َفِمَا اوَْوَلذى َأْن َنْشذغَصُهم بأْنُفِسذِهم َوالذدن

َفاِع َعذْا َمَباِيِِنَذا َوَاِجذُب  ،َكَأنَّنَذا الذذُمقََّهُموَن َأَمذاَ  َمَ ذاكِِمِهم َياًِمذا ،َاْشَغُصوَنا بِِهم َوبالذدن

َهاَماِت َعَصاْ  تن
ِ
قِنَا مَِا اَ   .نَا إِْبَراُ  ِ مَّ

ِه الَقَضذااا  ِْ َومَِا الذُمِهمن أاًضذا َأْن َنْرَتكِذَز َعَصذى َتْ ِِّذْاِا َشذَبابِنَا بذالِعْصِم َوالذَوْعي لهذ

ِ  َفًَل َاْبَقى لُِكُقِب   َِ  َقْدُض َجنَا ؛الَعِِّْراَّ ِ  ِح َبُعوَيِ  مِْا وَنَّنَا َلْو َنَجْ نَا فِي  ِْه الُمِهمَّ

ِ   ،قِاَم ِ  ِ  مِذْا َنْشذِر  ؛َوَلذْاَس ُ نَذاَك َشذي   َمْخذو ََ ٍِ منَْعذَت  ذ  ذَبا وَنَّذَج بَِق ِِّذْاِا الشَّ

 َتَعاَلى ،َبارِصِِهم
ِ
 .بإِْ ِن الل

 ُكُقذذب  َثًَلَثذذ   
َ
ِه ِ ذذي ِْ َفهذذ

(1)
َعذذِا ،ُشذذُبَهاتِِهم فِذذي َنْقذذِ  ُأُسذذِس الذذذُمْعَقِرِياَا َوَيْحذذ ِ  

ْسًلمِاَّ ِ الُعصُ  ِِ ِه الثًَّلَث ِ  ،وِ  ا ِْ  ،َوَمْا َلم َاُرْق َلُ  َوْجُ  الَ قن  ،َفَمْا أَضاَي الَ قَّ َوَجَدُه فِي  

 .َلم ُاَباِل بِِ  َوَلْو َضَيْيَنا َعَصى ُكُقبِِهم َجِمْاِعَها



ا (1  ُُ أاًضا ُ َو َوالرَّ  الثَّانِي بِ
ُ
َفُهَو ِيَضاَس   ُلَغِواَّ   َعقصِاَّ   وَْكثََر مِْا َخْمِسْاَا آَاً  ُقرآنِاًَّ  فِي  (الَوْحي

نَّ ِ  اَِّ  السة نَّ ِ  ،ُحجن اَِّ  السة َِ  ،َوَمَعَها ِسقةوَن إِْلَزاًما َعقصِا ا ُاْصِزُ  الَخَِّْم َأْن اُقوَل بُِ جن  َوَاْعَقِر
ُ
بَأنََّها الَوْحي

َ ُيوَن َأَّن َتغاارِ 
َصْقنَا َكَما ِ ي ََ ٍُ الَخامُِس إِْن َشاَ  الذَمْوَلى َوُ َو  .َوَو ِ اُح الُبَخاِضَّن َوَاقُصوُه الكَِقا ََ

ِِ الَعَوا ِ    ،(باَا َنْقِد اوَْعًلِ  َوَجْه
ن
ِد الَبرزنِجي ِق ُم مَّ َُ َشْاِخنَا الذُمَ قن ِ  ُمْشَقَرك  َم َوأَنا انقََهْاُت  ،َعَم

قِي َوَناَقْشُت َأْكَثَر مِْا  ِ  َحِداِث  300 مِْا ِحَِّّ َِ ا اعَقَرَض َعَصْاِ  الُخُِّو ُ  (َثًَلثَما ُِ ،مِمَّ َوفِْاِ  َمَساِِ

ا الَقْدَض َاْكِفي ،ُأْخَرى َيقِْاَق    َْ ُق  ،َوَأُظاة    .َوالُل َتَعاَلى ُ َو الذُمَوفن
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ُر َلنَا فِاَمذا َبِقذي مِذَا الُعمذرِ  َِّ الَل َتَعاَلى ُاَاسن َب كَِقاًبذا فِذي َبَاذاِن اوَْخَطذاِ  َأْن َنْكُقذ ،َوَلَع

ْوَ   ،َوُنبانَا َأْوَ اَمُهم َوَجَهاَلَقُهم ،َوالذَمَزالِِق الذَمنَْهِجاَِّ  َلَدى   َِ  الُخُِّو ِ  َوُنَسصنَط الضَّ

ٍِ بَِري   ،َعَصى َجْمَهَرِة مِْا ُكُقبِِهم َقا
ِن كِ ا َاْكِفْانَا إِْفراَي ُك َْ  ،َصى َمنَْهِجاَّذقِِهمونََّج َتُمرة عَ  ؛و 

تِِهم َعااًنا ََ ذوَن  ،َوَتَرى ِخااَناتِِهم َعَصنًا ،َوَتَرى َجَها َوَتَرى َكاَ  َابرتُوَن النةُِّوَص َوَاُقِّة

ئِام بَِمْجُهوِي َعِقام ،الُفُِّوَص   ،َوالُل َتَعذاَلى ُ ذَو الذذُمَوّفُق  ،َحَقى َاُِِّصوا إَِلى ُمْبَقَغاُ ُم الصَّ

َهاَفنَسأُلُ  القّ  ْخًلَص فِي ُأُموِضَنا ُكصن ِِ نِْعذَم الذذَمْوَلى َونِِعذَم  ،َفُهَو َحْسُبنَا َوَمًَلُ َنا ،وفِاَق َوا

 .النَِِّّْارُ 
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وَُّبكَّاُء ِذي شَّجٍَّن! ،دَّاُء ُمِحبٍ ِن

ِن  فِي َواْنَقَشَرْت  َتَراَكَمْت  الِفَقاَ  إِنَّ  ْنِ ذرَ  َمْوَج ً  َفَِّنََعْت  ،َمَكان ُك
ِ
َ ِِ ٍِ  ا ذَبا  َلذمْ  الشَّ

َمذان َقِدْامِ  مِاْ  َتُكاْ  ِِ  ُيَعذاةَ  َوإِنَّ  ،الزَّ ُضوا الِعْصِماَّذ َ  اوََمذاكِاَ  اْغَقَِّذُبوا الَبارِذ  َوَلذمْ  ،َوَتَِّذدَّ

ََّ  َجانًِبذا َاَدُعوا ذ ِ  َوفِذي إِ ََ َوُاْفِسذُدونَ  ،َاْعِرُفذونَ  ََ  بَِمذا َاْهِرُفذونَ  ،َتَجبَّذُروا َتَكبَّذُروا َحقن َو

َِ  ،ُاِّْصُِ ونَ  ْعًلُ  َجمَّ ِِ   ا
ة
ْبصِاِسي ِِ وَضَتَهمُ  ا َُ  ْ  َ َ  ْ  َوأَقذاِوْاَصُهمُ  ،الذذُمَشوَّ  َفذأااَ  ،الذذُمَموَّ

 َِ ُِ َحْربِِهم ُمَقابِ   الَعَم
ة
ْسًلمِي ِِ ْكَباتِِهم الَجاية  ا  َاْعِرُفذوا َحقَّذى ،الُ جَّ ِ  َحَجرَ  َوإِْلَقامِِهمْ  ِِ

ُِ  َفَكْاَ   الُعَصَماِ َ َوَحقَّ  الِعْصمِ  َقْدضَ    ،النََّهذاضْ  بَِوَيِح  َواِحد   َاكُقَب  َأنْ  َعَصْانَا َاْسُه
َ
ي  َوُاَسذمن

ْسقِقَراْضَ الَقَراضُ  َبْعَدهُ  َلنَا َوَاُكونُ  ،(ِجنَاَا ً   ،َوالنََّهاضْ  َلْاصِِهم َوَمْجُهَويَ  ،الكَباضْ  ُجُهويَ 
ِ
َواَ

 [الَطِو  لِ  ِمنَ ]

ي َوَلي َ   ِْ ارِي َ  اَل َ ا  نِ ي  ال َعا نَ ِما ج  ااااانَ  َهااااا نَ َولرِ   َم ؤ  ر  ط اااااق   َ فَ  ب  و  ْ  َتااااا      

 آَخُر: َوَقاَل 

 [الَطِو لِ  ِمنَ ]

ااااانَ  َهااااا نَ َولرِ    عم امِ َا َمااا  ا بِاااالغَ  نَ َظااا َََّ ااا  َوَلي َسااا    ر  ط اااااق   َ فَ  ب  و  ْ  َتااااا      

انِب: َأُبو َقاَل  َكَما َأْو:  الطَّ

 [الَطِو  لِ  ِمنَ ]

اااَب َ  ااا    َوالَغاااي   َنااا َ ر      بَِهااا       س  ااااااه  َوَ ب    ِعايم  ْ  َرتاااااا َ ب   َويف    َِّاااااار   َرت   َ

ن   َل  َوَلو ااا ل  ي  َ ِسااا اَ ااار  م      نَ ََّااا  ا َ َلااا  َ ِما  ِمن   الَخاِّ  يف انَهَل   مَ  َ ر  َق  َفَ َّ 
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َها َولكِنََّج  ٍة  أاة ا دُ  الُمْسصِمُ  الشَّ َها ،المَوحن ُِ  أاة  ،الَ بِاذُب  أِخذي ،الَعِزاذزُ  اِشذُئ النَّ  الِجا

 لَِسذانِ  ِسذْ رُ  َأْو: ،َماِِْق  ُشُبَهاُت  َأْضَكاَنُكمْ  َاُهزَّ  َأنْ  مِاْ  أْقَوى َجِمْاًعا أنُقمْ ..الَكِرْاَم ُ  ُأْخقِي

َُ  َفذذَأْنُقمْ  ،َشَقاِشذذْق  َأْو: ،َسَفاِسذذُ   كَِاذذاَنُكمْ  ُاَزْلذذِزَل  َأنْ  مِذذاْ  َوَأْثَبذذُت  ،ُمنَذذافِْق  َجاِجَصذذِ الدَّ  َمذذ

 َخْصُدْوَن: اباُ  َقاَل  َكَما َوُشُبَهاتِِهم

 [الَر ِملِ  ِمنَ ]

ااأَلَ وَ  ااااااطَ  َ م      َا ن اااااا ِ   َ وِّ َ اااااا    ن  أَ  ن  ِماااااا  ةم َباات  ر   ِ   رِ عَ  َ االاا  فِاا خ  ََّاار  أَ  َ  ن  ل   ِّ

 ََ ا َفإِنَّ  َتْ َزُنوا َو َْ   ُسذنَّ ُ   
ِ
ْبذقًِل ِ  فِذي َتَعذاَلى الل

ِ
مقَِ ذانِ  اَ

ِ
 َاْمذَقِ اُ  َتَعذاَلى َفذاللُ  ،َواَ

هِ  ِْ ْدَقنَا إِْاَماَننَا الَبًَلَاا بِه َِ نَا و ََ ْااِ  َوُنَِّْرَتنَا ،َوإِْخًل  ،َولَِشذِرْاَعقِ ِ  َل ُ  َوَمَ بََّقنَا ،َوَأْ صِ ِ  لصدن

 ََّ   َما َمنُِّْوض   َفالَ قة  َوإِ
َ
نَاا َبِقي   ِعنْدَ  أَعزة  َوُ وَ  ،الدة

ِ
َُ  َأنْ  مِاْ  الل  َعَصى ،َبْانَنَا َاْفنَى َأْو: ،َاِضا

 الَقانِم: اْباِ  َقْولِ  َحدن 

 [الَر ِملِ  ِمنَ ]

اااااور   والَ اااااقا  ي َتعَجاااااص    َفااااا َ  وم  اااااَ  ن   َمن   ِْ ااااانَة   َفَهااااا الاااااَرََّ نِ  َّ 

ُِ  ،َانَْقِِّرْ  َأنْ  لصَ قن  ُبدَّ  َفًَل  تِذ ِ  َبْعدَ  َوالَبارِ ََ  َاْعُصذو َفذالَ قة  ،َانْذَدِحرْ  ُمدَّ  ،َعَصْاذ ِ  ُاْعَصذى َو

ُرُكم هِ  بَِأنَّ  َوُأَبشن ِْ َوا ْ  َعَصى الَخْارُ  فِْاَها ُانَْقَظرُ  اوُمَّ َ      ،الدَّ
َ
 ،الِعَظا ْ  َباوَْبَطالِ  َوُلوي   ُأمَّ    َفِهي

اَيةِ  ،الذُمخصِِِّااْ  بالُعَصَما ِ  َوُلوي    .َوالذُمْجَقِهِدااْ  الذُمَجاِ ِدْااَ  َوالسَّ

 [الَبِسي طِ  ِمنَ ]

ااااااَ  أ    نَااااااي   َ  َ ف  ا َّل إِ   اام َباااااأَ  ا  يِّ ََّااااا  نَااااامِ     ِ اااااه   َ  َ  ي  َلاااااوَ    اام يِّ ََّاااااا  مم
 نَااااااي  فِ
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َشاااار   ِ ن  اَلاااا إَناااا  نَاااا  َمع  اااا    َأف  َ ه 
ي ااال    َأَوالِ

َ ااا  ِ   ِ الر 
(1)

ااانَ  َأَّل   َن االااا َأ   و  َ  م    

َِ  يف َّاا نَ  َلااو  َناااو  ن  َ ع       إَِ ااا  َله  َخااا ؟ ِرس  َفااا َمااان    َفااَاَ وا ا  اَِّااوَ   ِمنَاا األَلاا

َساااانَ  عِ و  الاااارَ  َْ َ اااو   ن اااارِخَّ  لَ   إَِنااا َسااا َوَلاااو     َأن   ْ  ن  ااا  فِااا  بَِهااا    نَاااي   ِ أ أ   نِ األَم 

ِ ااااا َجَ ااااا    َوإِن   ا     َتااااارَ  َوَّل  ََ َمااا َمااان    َ َ ااا   ِ الب َرااا َمااالَ   َب  ه  ي  م   َناااو  ر  َ ب    

الظاباااا  ِ  ََّاااااا   َبه    ي    ِ اااااا َأن   َتنََ ااااااوا الر  اااااا     اإِذَ 
(2)

 نَ    بَِ  اااااِ     َ نَ َوََّاااا    

ََ  ،َيْوَضهُ  مِنَّا َواِحد   َانَْسى ََ  َأنْ  فَاِجُب  ُم ُ  َما  َاْسَقِِّْغرَ  َو  َفذإَِ ا ، ذ َ ِ  لُِمَواَجَهذ ِ  ُاَقدن

َفاعِ  فِذي الذذَمسُ لِاَّ ِ  مِذاَ  َعَصْانَذا َاِجُب  بَِما َجِمْاًعا اْسَقْشَعْرَنا هِ  َعذاْ  الذدن ِْ ذ ِ اوُ   ذ  َوَعَرْفنَذا ،مَّ

ََ  َتَكاَسْصنَا َوَما َمَواقَِعنَا  َفْجَوة   ُ نَاكَ  َاْبَق  َلمْ  ،َعَصْانَا َوَأْبنَاَِِها اوُمَّ ِ  ُحُقوِق  َأَيا ِ  فِي َتَهاَونَّا َو

َْعَدا ِ  َتْسَمُح 
ِ
ُموا َأنْ  َوالذَماكِِرْااَ  اوُمَّ ِ  و ُجوا َاَقَقدَّ َف ِ الذذُمزَ  لُِعمَصقِِهمُ  َوُاَرون ََ  ،اَّ ِِ َأ َفْصنَْ ِمذ

ََ  الذَمْسُ ولِاَّ َ  بَِقِضذاَِّ  َأَحذقة  َفاوَْبنَذا ُ  ،َوَولِاةَهذا َأْبنَاُؤَ ذا َفإِنَّنَذا ،لَِغْاِرَنذا اوُمَّ ِ  َقَضاَاا َنْقُركْ  َو

ََ  ،آَباِِِهم ََ  ،لَِغْاِرِ م َارتُُكوَنَها َو  ًدا:أبَ  الَعْبدِ  ْباِ  َرَرَف َ  َبْاَت  َتنَْس  َو

 [الَطِو  لِ  ِمنَ ]

ا َف ما ؟ َمان وا ل  َ ا ْ  و  القَ  اذَ إِ  نِي اااا   نِانَ أَ     ِخ   اااافَ        اِ َبَ ااااتَ أَ     َلااااوَ  َساااال  َّ  أَ       



ُِ الُكَماةِ  (1   .َأْو: َقْوُل الُكَماةِ  ،قِْا

ُُ (الُكَماةُ  : »(26ص: َقاَل القَّربِاِزَّة فِي َشْرِحِ  َعَصى الَ َماَسِ    (َغاِز َوُغَزاة   َكَما ُاَقاُل:  (َكا ِ  : جم

ًَلح َوَ لَِج مِْا َقْولِهم:  َعانَُ َاُقوُل: إِنني مِْا جَماَع  َأْفنَ  .إَِ ا َتَواَضى فِْا ِ  (َكَمى َنْفَسُ  فِي السن ِ ِْ ْقُهُم ا

 ٍِ ْقَداُ  َعَصى الُ ُرْو ِِ َغاَثُ  َوالنَّْجَدُة َوا ِِ  َعَصى الَ َماَس ِ  .«َوا
ن
َوانُظْر أاًضا: َشْرَح الذَمْرُزوقِي

:  (.80ص 
ة
ََ َفَاُقوُل ُمْفَقِخًرا: إِنني َلذِمْا َقْوِ  َأْ َصَج َأْسًَلَفُهْم َقْوُل اوَْبَطالِ »َقاَل الذَمْرُزوقِي َلُهْم: َأ

ُموَن َوَاْفنَْونَ  ابةوَن َوالذُمَ اُمْوَنَ َفَكاُنوا َاقََقدَّ َّْ  .«َأْاَا ال

ُِ فِي:  (2  ْاِ  يف َرَرف ِ : »(8/171  (الَعْااِ  َقاَل الَخصِا َبُ : َحدة السَّ  ،والِخنَجُر وِشبُْه ُ  ،والظة

: الظةباةُ  ُُ  .«َوالظةَبى َوالظةُبونُ  ،والجم
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ََ  َنُمذذوَت  َأنْ  الَعذذاضِ  َومِذذاَ  هِ  َشذذْاًئا ُنَقذذدن َ  َو ِْ ذذ ِ  لهذذ قِذذي اوُمَّ  ،اوَْعذذَدا ُ  َعَصْاَهذذا َتَكاَلَبذذْت  الَّ

رْ  ،َواوَْيَوا  َوالذِمَ اُ  الِفَقاُ  َهاَعَصاْ  َواْسَقْمَطَرْت  كَّ َْ   الَوْضِي: ْباُ  ُعْرَوةُ  َقاَل ُ  َما َيْوًما َوَت

 [ِمَن الَطِو  لِ ]

ِ اااااا أن   ي اااااارظِ  َ  َ  ي  َلااااااأَ  ِ َ ااااااة    َ ت  ؟ل  وَ َعاام   ِب و  ط ااالخ    فِاا  نَااي   َ  َ  َ  ي  َلااوَ   م 

q 
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 ألَّْعلَّاِمزَّمَُّن تَّطَّاوِل األَّْقزَّاِم عَّلَّى ا

ُق  ََ  َزَماِ  فِي َوَقْعنَا ََ  ،النن ِرارْ  الَعالِمِ  َبْااَ  َأْ ُص ُ  ُاَفرن ِعي َو اِضِق  الدَّ ارْ  السَّ رن  َوَكثِار   الشن

اْ  ْعًل ُ  َكبَّرَ  مِمَّ ِِ ِِ  َسَما ِ  فِي َوَأْبَرزَ  ،َحْجَم ْ  ا  مِذاْ  َقبِذْاًًل  َاْعِرُفونَ  ََ  ُأَنا    ،َنْجَم ْ  القَّْضصِْا

ََ  ،َيبِارْ  ِغْاًرا ُاَمانُزونَ  َو ْعًل ُ  بِ ِ  أَضايَ  َوَماْ  ،َماِجدْ  َساند   ِعنَْدُ م َفُهوَ  ،َكبِارْ  مِاْ  ََ ِِ  ُسْوً ا ا

ُُ  َلَعنَ ُ  اكِ اِجد مِنُْهم الرَّ ْعًَل َ  ونَّ  ؛َوالسَّ ِِ َش  النَّذا ِ  َبْعذَ   َوَأْغذَرى ،َقْهَرهْ  َفَرَض  ا  َوَشذوَّ

َُ  الَ َق  َظاَّ وَ  ،َأْمَرهْ  َعَصْا ِ  َّ َمذ ِْ ذ  الذذُمَعاِيَّ َفَظذاَّ  ،َوُاَعذاِيَّ َوَاِِّذاُح  ،َوُانَذاِيَّ َاِّْذُرُخ  الَّ

هُ  ،الظَّالِمْ  ِْ  مِاْ  َووْتَباِع ِ  َل ُ  َمقُسو    ُكصَّ ُ  الَفْهمَ  أنَّ  ،الَغاِشمْ  َوالذُمَمون  الَقْسَوةِ  َمْدَضَس ِ  َتًلمِْا

ْطَوةِ  ِ   ُ نَاكَ  َوَلاَس  ،َوالسَّ ََ  ،ُعُقولِِهم ْوَق فَ  َعْق ِة  ،إِْيَضاكِِهذم َعَصذى إِْيَضاك   َو  َقذاُلوهُ  َمذا َفُكذ

ِ   َفُهوَ  َوَضَأوهُ   الَعذًَل ِ  أُبو َأْحَساَ  َوَلَقدْ  ،َوَتَخصة    َرْاش   َفُهوَ   لَِج  َخاَلَ   َوَما ،َوَتَقدة    َعْق

َّة  ا الذَمَعرن  َقاَل: َلذمَّ

 [الَوافِرِ  ِمنَ ]

 ََ ااااال   َوََّيااااا َؤمِّ ااااا  ن  َساااااإِلن  ا    ش   اام ر 

 

اااااااا َ نَ اااااااا ا   َوَماااااااا  َ بِعم  ا   َ ااااااااوَ   م 

 ارم َوَ اااااااا    َشاااااااَرفم  ِساااااااهِ بِنَ    َ ظ ااااااانا  

 

ااااااق   َلااااا  الَ ااااااهَ  ََّاااااَ نَ    ا   َِّااااااوَ  َ خ  

 
 

َق  َبُعذوُ م ،ِشذَعاَضاتِِهم النَّذا ِ  َبعذُ   َفَِّذدَّ تِِهم فِذي َواتَّ ََ وا ،َمَقذا  اغقِذَراضَ  بِِهذمُ  َواغَقذرة

ذًَللِ  َقْعذرِ  فِي َوَغِرُقوا ،العَماَا  فِي َفَوَقُعوا ُضْشَدُ م َاْسَقبِانُوا َوَلمْ  ،تِاِ بالَفا الذَمْفُقونِ   الضَّ

ذرن  مِاَ  اوُمَّ ِ  َأْعَدا ِ  َكًل ِ  فِي بَِما ِعْصمِ  ُيونَ  ،َوالِغواَا ِ  ُيونَ  ،َوالُفُجذوضِ  الشَّ  َكصَِمذاتِِهم َوُاذَرين

 .َمِلَِها إِْيَضاكِ  َأْو: ،َفْهِمَها ُيونَ 

 [الَطِو  لِ  ِمنَ ]

ااااَ  رِ  َ َواِماااال    ََّ اااا َ  َّل  لِْل   ِ ن ااااَا      ِ   

 

اااااااا ِ  إَِّل  بَِجيِّااااااااِاَ    ََباااااااا ِ رِ  ََِّع    األ 
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ااارِي ِري َمااا  َلَع    َأاااَاا إَِذا ال َبِعيااار   َ اااا 

 

َ  لِاااهِ    ال َغَرالِااارِ  فِااا  َمااا  َراَ    َأو   ،بَِ َّ 

  q 
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لسُ ذ َِّجزَّمَُّن الت َّلَّاُعِب ِبُعُقِوِل ا

ا إنَّ  ٍْ  مِاَ  َكثِْارِ  ِعنْدَ  الَاْو َ  َوُنَشاِ ُدهُ  َنَراهُ  مِمَّ ْااَ  ،الُكقَّا ِْ ِِ  َاْسَعونَ  الَّ ٍْ  لَقْضذصِْا ذَبا  ،الشَّ

ُقذذونَ  ْعَوةَ  ُاوِ ُمذذوَنُهمُ  ،الَكصَِمذذاْت  ُمَبْهذذَرَج  َوُاَزْخِرُفذذونَ  ،الِعَبذذاَضاْت  َلطِْاذذَ   ُانَمن  إَِلذذى الذذدَّ

ذًَلِح  َْ ِِ ٍِ  ،نذذِوارْ والقَّ  ا ِْ ذذَراِح  بِالَكذذ ُِ  ِشذذَعاُضُ مُ  ،َوبذالقَّزِوارْ  الِّة ِة  ،َوالذذذَمنْطِْق  الَعْقذذ  َوُكذذ

ِِ  لَِسان   منُهم َواِحدِ   َضأاذَت  ،َمَقذالِِهمْ  َوَمِلِ  ،َحالِِهمْ  َحِقاَق ِ  إَِلى َنَظْرَت  َفإَِ ا ،َانْطِْق  بالَبارِ

ا ،َوَفْجذَوةً  ُبْعذًدا ،َوَقْسذَوةً  َظْصًما ،َوَتْشِواًشا َوَتمِواًها ،َوَتْصبِاًسا َتدلِاًسا  ُقْبً ذا ،َوُشذ ًما َشذر 

ِن  َوفِي .. َوُلْ ًما  ،الننَهاَاذ ْ  فِذي َوَقَسذاَوةِ  َوَوَقاَحذ ِ  ،البَِداَاذ ْ  فِذي َوَرذًَلَوةِ  بَِ ذًَلَوةِ   لِذَج  ُكذ

اننَذ ِ  بالَكصَِماِت  َاَقَكصَُّمونَ  َُ  َحقَّذى الصَّ ٍُ  َاَقذ ذَبا ِهذ فِذي الشَّ َُ  َفذإَِ ا ،َوَمِّْذَاَدتِِهم مْ َفخن  فِذي َوَقذ

 ُْ ْشذدَ  أنَّ  َوَعصُِمذذوا ،الذذُمْسَقنَْق ُْ  ََ  مِنْذذ ُ  الرة َِ  َوأنَّ  ،َاَقذذ  ،َمْانَذذ ُ  َقْصَبذذ ُ  َوَمذَِلَ  ،َعْانَذذ ُ  َسذذَقرَ  الَبارِذ

 اوَْمرِ  فِي َاَرْونَ  ََ  ُهمونَّ  ؛اتنباعا َفَاقَّبُِعوَنُهم..ُ َداُ مْ  َفَقُدوا إِ ْ  ؛َ َواُ مْ  َعَصى بِِهم ُاِداُرونَ 

ََ  ،َنَظذرْ  َأْو: ِعْصمِ  ُيونَ  ُاَقصنُدونَ  ،َواتنَساعا َمْخَرًجا  َأوْ  َبْ ذِث  َغْاذرِ  مِذاْ  ،فَِكذرْ  َأْو: َمْعِرَفذ ِ  َو

 ُْ ُْ  مِاْ  لصُمَضصنصِْااَ  َما َاَروا َحَقى ،َتَقبة َباعِ  َوَقنُِعوا ،بالُقُشوض َضُيوا ،َتَِّنة وض باتن  َوَتقصِْادِ  ،الزة

 ِِ ُروض أ   الَقانم: اباُ  َقاَل  َكَما وُ وَ  ،الشة

 [الَر ِملِ  ِمنَ ]

ا َ َق َلةَ االاااااا أبااااااَاى َلرِنَااااااه َْ ااااااااَِ ن  ال َ  َ  َلااااااااِص  يف  َ َراااااا ل ااااااااَرََّ نِ  هِ   

ااااااا  َفَ ااا َأه    ِ الَعظِاااي   الر  ااارِ   َلاااإِ   َتاااأَ وَ  الثِّياااااااَرانِ  أَماااااااةَ  لَِي ااااااا ِنَ   م ِ ج 

َ اااا  اِ رِ الجااااوَ  أنااااَواعَ  َوَََّساااا     ِ قَياااا نِ  َوِماااان   ََّاااا     ل ؤل ااااؤ   ِماااان    وال  

َ اااا ِب   ََّااااا َبه  َف َ  الاااااَوَرى ان  يااااارَ ثِ  َفاااااَرآ    َ َماااا نِ  َ ااااِا  َ  إخااااَوتِِه  ََّ  

َ    تِهِ و  َ اااابِ  الِعَباااا  َ   َفَ نَاااا َ ااااا ِ جاااا َنِ  الَثااااااا نِ  َذا َوبَِ رفِاااااااهِ  إَّاااااااَاا  
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َثاااار     َوالنَاااا س   اااال   أَّ   ِ ر  َظااااَوا َف   

 

و  اااا    َتب ااااا  ااااوا َله  اااالِ  ليس   َمَعاااا نِ  ب   

اااا     ااااور   َفه  ااااورِ  القش  ه     وبِ لقش    ِااااَوام 

 

اااااصا   َسااااا نِ  خ  َََّاااااةِ  ََّااااا ا  َوال ا  اإلن 

 
 

 َُ ِِ  َعاْ  َاَقَكصَّمُ  أنَّ ُ  َم َفاِت  َمَساِِ الِح   َكًلَم ُ  َلكاَّ  ،الِّن ََ  ِِ ْاذغِ  وَْ ذ ِن  فِذي الزَّ  ؛ِحذْااِ  ُكذ

ِِ ا َرِرْاَق  ونَّ   .الَهاِجدِ  َعَصى القَّْصبِاسِ  فِي ،َواِحد لَبارِ

ا أنَّ  الَخِّْمُ  َعصِمَ   لَِج  َوَبْعدَ  َْ نَْ     ُِ  الِّن  ،الُعَصَمذا ِ  إِْسذَقاطَ  َحاَوَل  َبْعَدَما ،َعَصْا ِ  ُاْقبِ

وَضتِِهم َوَتْشِوا َ    إِعًل     لَِج  فِي َوَساَعَدُ م ،ِعنَْدُ م َُ
 
ََ  ،إِبصِاِسي  إِ ِ   لِذَج  فِي َعَجَب  َو

َِّ  َاقَّبُِعذونَ  النَّاُ   ِن  َوَاْعَجُبذونَ  ،َنذاِعِق  ُكذ ذاِعِق  بُِكذ ضِ  َأْبَاذاَت  َأْبذَدعَ  َوَمذا ،ََ ِْ  َسذِعْادِ  ْبذاِ  ُمنْذ

 
ن
 :الَبُصورِي

َِ  ِمنَ ]   [الَرَج

ِعااااق   َ اااا َرا َتِجااااا   ِشاااائ َ   بَِ اااا  ان   َأن 

 

   ْ ا َور  اااااااااَ  رم  ََِّ ااااااااا َرا َتِجاااااااااا   َأَّ 

ِ اااال    ااااَ  رِ  ِماااان   َ  َوَعااااع   َماااا  َ     َأَّ 

 

ااااااااااااه     ال ِ َ اااااااااااا رِ  َََّ َثاااااااااااالِ  َمَث  

 

 

 

ِ اااااال   ا َ    ااااااَ  رم  َ َرى َوَماااااا  َلااااااه   َأَّ 

 

 َخَطاااا  َأو   ََّاااَوابم  فِيَهاااا  َمااا  ََّااا نَ  إِن   

 
 

 ،ُمَضذذصنصِْاا َفَكَقُبذذوا ،َفذذَوَضُيوا َسذذْهًًل  َوَمْشذذَرًعا ،َفَقَِّذذُدوا َقِرْاًبذذا َمْقِِّذذًدا مِذذنُْهمْ  َوَضَأُوا

َبَعُهمُ  ،َماِِصِْااَ  الَ قن  َعاِ  ُمنَْ ِرفِْااَ  َواْكَقَرُثوا اَوَأْكَثُرو  ،َمَعُهذم الَ ذقَّ  َوَظنةذوا اوَْوَباُش  َواتَّ

ذَفَها َكَما َوالَ اَل ُ  ََ : َحاَّذَان أُبذو َو مِ  َتْ ذَت  َمَضذْوا ُأَنذا     القَّْوِحْاذِدَّة  َأنَّ  َوَظنةذوا ،القَّذو ة

(ُ مَوَضا َ  الَ قة  َوَكانَ  ،َمَعُهم الَ قَّ 
(1)

. 

ا اوَْمرُ  َيا َ  َوَما َْ   َ ك
َ
 َفَواِجذب   ،َتَجصَّذى َكَمذا َمَباِيِِنَا َعَصى بَِهَجَماتِِهم الَورِْاُس  َوَحِمي

ِِ  َعَصى َّ الِعْصمِ  َأْ  وا ،لَِقنَْكِشَ   لصنَّا ِ  آَضاِِِهم ُقْبَح  َوُاباننُوا ،البَِصى َحقَّى َلُهم القََِّّدن  َوَاُرية
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هِ  َأْيَضْكنَا َوَلْاَقنَا ،َتنَْهِمَش  َحقَّى الِْاصِِهمَأَي  َعَصى ِْ ٍَ   ذ  أنَّ  َوَعصِْمنَذا ،َحِقْاَققَِهذا َعَصذى الُ ذُرو

َبذْت  َوَتَواَكَصذْت  َتَكاَلَبذْت  اوَْعَدا َ   َفَفَشذِت  ،َواْنَثاَلذْت  َتَراَكَمذْت  ُحذُروَبُهم َوأنَّ  ،َعَصْانَذا َوَتَألَّ

ْاَع ُ   .َعَصْانَا الضَّ

 [افِرِ الوَ  ِمنَ ]

 َِ  ِخاااااَرا     َ ااااا َ  َبااااا ء  الظِّ  َتَرااااا ثَر

 

 ا  ي  ِ اااا َ   َماااا ا   ِخاااارَ  يرِ ا  َ اااا  َ اااافَ  

 
 

ِْ  َوالقَِِّخي لصَوْحَدةِ  َسَعْانَا ِخًللِ ِ  َومِاْ  ِِ  َوَنْب  َوَضْحَمذ ً  لِِدْانِنَا ُنَِّْرةً  ،َوالقََّشْرُ  ِ  الِخًل

ا َوَشَفَق ً  َْ ِِ  هب  ِ َّ آثِذرَ  بِذ ِ  َوَبَدأَنا َأْعَمالِنَا ُمَقدَّ ِ  فِي َوَجَعْصنَاهُ  ،الَهاِِمِ  الَ اِِرِ  النَّاِشئِ  الِجْا

ِن  الَكافِي ُ وَ  َوْحَدهُ  َتَعاَلى َواللُ  ،َجِدْار بِالقَّقِدْامِ  وَنَّ ُ  ،َأثِْار ُِ  َوَعَصْا ِ  ،َخبِار َأْمرِ  َوبُِك  َنَقَوكَّ

ِن  َعَصى َوُ وَ  َحْسُبنَا َفُهوَ   .َقِدْار َشي ِ  ُك

q 
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الخَّاِتمَُّة

ِِ َبَشِرَّ  مِْا نَِهاَاذِ  َواخقَِقذا ْ  ِن َعَم حقِذَدا ْ  َوَلذْو َكذاَن َغاَاذ ً  ،ََ ُبدَّ لُِك
ِ
ِة َواَ ذدَّ  ،فِذي الشن

ا َأْن َتُكوَن َمْ ُموَيًة َمْرِياَّ ْ  ا َأْن َتُكوَن َمْرُ وَلً  َمْخِزاَّ ْ  ،َوالَخاتَِمُ  إِمَّ َفَاا ُسذُروَض َمذْا  ،َوإِمَّ

هُ  ،َوَفاَز بالِجنَاِن النَّاِعَم ْ  ،َحُسنْت َلُ  الَخاتَِم ْ  ََ  َعنذُ  َمذْو
َ
َوبَِخْاَراتِذِ   ،َوَاا َفَرَح َمذْا َضِيذي

هُ  ََ ذْرفا ،َوَكُثذَر فِْاذِ  ُظْصُمذُ  َوإِْجَراُمذ ُ  ،َوَاا َتَرَح َمْا َسذاَ  ِخَقاُمذ ُ  ،َأْو َِ ذْفًرا  َِ ذاَض فِْاذِ   ََ  ،َو

ِِ َولِا ا وَ 
 ..إِْلفاَولصَبارِ

َُ الذذُمَهنِْدِ  َعَمُصنَذا ا اْنَقَهى َم َْ ُُ َوالَقُبذوُل ُ ذَو َغاَاُقنَذا َوَأَمُصنَذا ،َوبِه َفذَأْضُجو َأْن  ،َوالنَّْفذ

ْقذذُت لَِقذذْوِل الَ ذذّق  َفاِع َعنْذذُ  بِالَبَاذذاِن اوََيّق  ،ُوفن ِِ  ،َوالذذدن ذذب ،ُيوَن أَّن َتَشذذنة َأْو:  ،َأْو: َتَعِّة

ب َأْو: ،َيِغْانَ ِ  ِِ َوَتقِوَاَقذ  ،ُمِراًدا الَ قَّ َوُنِّْذَرَت  ،َتَصهة َفذالُجُهوُي  ،ََ القََّمذاِيََّ فِذي الَبارِذ

 َتَعاَلى َخالَِِّ ً 
ِ
َها َ َبا   إِْن َلْم َتُكْا لل  .ُكصة

َُ الذذُمَهنِْدِ  ُأوُزون َقَبذاََّا فَ  ،َوَضأاذُقم َكًَلَمذُ  غاذَر الذذَموُزون ،َوَلَقْد َمرَّ َمَعنَا الَكًلُ  َم

َغ ِ  ذولِ  ،َلُكْم ُمْسَقَواُه فِي الصة َُ نَِّ  َوالِفْقذِ  َواوُ  ،َكَما َتَباَّنَْت َلُكْم َسابًِقا َحِقاَقُ  باِعِ  فِي السة

ِق ُلَغِوَّ   ُِ  ،َومِْا ُ نَا َتَظاَ َر َكُمَ قن َِ لصَجِمْا  .َولكِاَّ َزْاَ  ُعْمَصقِِ  َتَبصَّ

َِ َقْوَل اْباِ  ا َقاَل: َوَما َأْجَم ن لذمَّ
ومِي  الرة

[ َِ  [ِمَن الَخِ ي 

اااَ   َلاااو   ااا َأبِااا  ََّاااَوا ِ  ِمااان   َتَ َبس  ااااا  َو ِ اااااا  ااألََّ  نم نَااااا  َلو  َ اءِ  َأَبااااا    ر  الَساااااو 

ااااااَ   ااااااَ   بِ ل َخِ ياااااالِ  َوَتَخَ    هِ   َوَأع  َِّاااااااَب ءِ  َ ب اااااااَا  َلاااااااَا  َ   َِّااااااايَبَو  

اااااَ   اااااااااااَ  َوتَ   ال رَِسااااا لِ  ََِّسااااا ءِ  فِااااا  َوَتَ َ    َو َ  َ َر   ال َ اااااااااااَراءِ  َفااااااااااار 
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و َ ااااااااَراكَ  َأن   اه   ألََباااااااا  ااااوَر ِ  فِاااا  َّل إِ  َب ِب اااااااألَل اااااااا َذو  بَِياااا ءِ  َّ  األَأ 
(1)

 
 
ََ َنذقَِّهُم الذذُمَهنِْدَ  بأنَّذُ  َغبِذي َُ أّننَا  ذوَضِة اوَغبَاذا ِ  ،َم َُ َوَنَقَمنَّذى َلذُ  الَخْاذَر  ،َأْو: فِذي 

َر َساَعً  فِي َعاقَِبِ  َأْمِرهِ  ،َوَنْرُجوُه َل ُ  ََ ،َوَعَسى َأْن َاَقَفكَّ َولكِنَُّ  َاِجُب َأْن َاْعَصَم َجانذًدا: أنَّذُ  

ونَّ َزْاذَ  ؛َوَلذو َتَظذاَ َر بأنَّذُ  َفِهَمذُ  َوَأْتَقنَذ ُ  ،َاْقِدُض َعَصى القَّْشذكِْاِج فِذي َشذيِ  َلذْم َاْفَهْمذ ُ 

ََ َاْخَفى َعَصى ا ن النَّاقِدِ الَكًَلِ  
ْاَرفِي  .لَِّّ

َر فِي  نِْاِعِهم َأْن َاَقَفكَّ ََ َغِ  َو ِ  الصة مَّ
ِن َمْا َأَضاَي الَكًَلَ  َعَصى َأِِ َوَكَما َاِجُب َعَصْاِ  َوَعَصى ُك

ْنَاا اتِِهْم فِي الدة َّْ ََّ بَ  ،ُجُهوِي َسَصَبْقُهم َنْوَمُهم َوَضاَحَقُهْم َوَل ْعذَد الَبْ ذِث َوأنَُّهم َلذْم َاُقوُلذوا إِ

اِِِب َوالقَّفقِْاِش بذالنََّظِر الثَّاقِذِب  َلذُ  ،الدَّ ْْ ذقِِهم َاْ كِذي َعذْا َنْفِسذِ  َب مَّ
ا ُ ذَو إَِمذا   مِذْا َأِِ َْ َفهذ

ُِ َتْ ِقاَقاتِذ ِ  ،الَعِجْاَب  َي ُقُصوَبنَذا بَِبذِدْا َّ َبرَّ
ِْ ُي الَّ ََ َوُ َو الذُمَبرن َي الُل بِذِ  َمْضذَجَع ُ -أ ْ إِ -َفَبذرَّ

( ُ قُ قَ اْ قِ َح  يلِ  َح ِض قَ لِ   ً نَ َس  ِِ رْ ال َ  يفِ  ُت أْ وَّ ضَ  امَ بَّ رُ لَ َاُقوُل:  
(2)

.

ُِ ْبُا َأَحْمَد إَِماُ  الَفان َاْب ُث فِي الَبذَواِيَّ َباِيَاذً  َباِيَاذ ً  َُ َكذًَلَ  ،َوَ ا ُ َو الَخصِْا لَِاْسذَم

ٍِ اوَْقَ اِح َوَانُْقَصُ  إَلى َغْاِرهِ  ن أنَّذُ  َسذأَلُ : َكَما َح  ،العَر
َكى الَخطِْاُب َوَغْاُرُه َعِا الكَِساِِي

َْ  َج مَ صْ عِ  َت ْْ َخ أَ  اَ اْ أَ  اْ مِ   أَِّ:  َج رَ َخذفَ  ، َ اَمذهَ تِ وَ  دِ ْجذنَ وَ  ازِ َجذال ِ  َّايِ وَ َبذ اْ مِذ: اَل قَ فَ  اَ 

 
ة
 اَمذ ىوَ ِسذ ٍِ رَ العَ  َعاِ   ِ ابَ قَ الكِ  فِي ارً بْ حِ   ً نَ اْ نن قِ  ةَ رَ ْش عَ  َس مْ َخ  دَ فَ نْ أَ  دْ قَ وَ  ،َُ َج ضَ وَ  ،(الكَِساِِي

ِِ اْ صِ الخَ وَ  ةِ رَ ِّْ البَ  رُ اْ غَ  م   َ   ُ لَ  اْ كُ اَ  مْ صَ فَ  ، َ فِ َح 
(3)

.



 (.4/206 َوَفااُت اوَعااِن َبِا خصكاَن  (1 

 2)  
ن
اِجي جَّ  (.95ص  َمَجالُِس الُعَصَماِ  لصزَّ
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 أنَّ 
ة
ذاِجي جَّ ُ  ُسنََّ  الَبْ ذِث َوالقَّْفقِذاِش وَْنُفِسذِهم َكَمذا َحَكذى الزَّ مَّ

َوَقْبَصُ  أاًضا َساَّ اوَِِ

َماَ  أَبا َعْمِرو ْبَا الَعًَلِ   ِِ َبْدَو َأْضَبِعْاَا َسنَ ً َجاَوَض الا
(1)

.

ا إَِما   آَخُر َوُ َو َثْعَصب  َاُقوُل:   َْ  ْدُت َجذوَ وَ : َقاَل  ،ًَل ِ الكَ  فِي ب  ُمْسهَ  َفُهوَ  َأْسَهَب َوَ 

ُِ  أْجَرَشِت : ُ وَ وَ  ،اَضابِعً  اَحْرفً  َسنَ ً  َسْبِعااَ  دَ عْ بَ  بِ ِِ   ،َسِمنَت: ا
َ
(ُمْجَرَش    َفِهي

(2)
.

ِْ  َوَجْدُت َلَوْاِ  أْاًضا َعْا َلْفَظِ : َوَقاَل اْبُا َخا صْفَظ َ  هِ   (َسنَ ً  اَ اْ عِ بْ َس  دَ عْ بَ  الَّ
(3)

.

ا بَِقْولِذِ :   َْ  َعَصى َكًلمِِ   ذ
ة
َغانِي ذغَ  اَل َقذَوَعصََّق الَِّّ  الَِّّ

ة
ذُ   - انِي لن َْ  ُم َّ ٍِ الكَِقذ ا ذ :-ا

ِْ  َوجْدُت  َأَناوَ  صْفَظ َ  هَ  ( ً َسنَ  َسْبِعااَ  دَ عْ بَ  الَّ
(4)

!.

ِه الَ ِقْاَقذذ ِ  ِْ ذذِ  فِذذي  ذذ مَّ
ذذَر ُخُِّذذوُ  اوَِِ ِِ ،َفذذإَِ ا َتَفكَّ ْنَِّذذا ِِ َوَنَظذذُروا إَِلْاَهذذا بَِعذذْاِا ا

 ِِ ْتَ ا ِِ نقَِقذاِي َوالقَّْخطَِئذ ِ  ،َوا
ِ
َِ النَّْقذِد َواَ َّ َقْبذ ََّ إَِ ا َكذاَن َعذْا  ،َويَّى بِِهذم إَلذى القَّذَرون إِ

ا َلْاَس َكذًَل   َمَعذُ  َانَْفذُ ،َقا َ َ ًوى ُمْهِو َوَعَِّبِاَِّ  َحمْ  َْ ََ َيَوا   َانَْجذُ ،َو  ذاِحُبُ  ،َو ََ  ََ َو

ِ  ُاْرَيع
ْ
 .بَِشي

ا َوإِْخَوانِ  الَقُبوَل َبْاَا النَّا  َْ َِّ َجًَلُلُ  َأْن َاكُقَب لِكَِقابِنَا   َوَأْن ُاَجننَبنَا  ،َفنسأُل الَل َج

َاذذاَ  َوالقََِّّذذ ذذْمَعَ  َوالرن َُ َوالقَّذذَزاةاَ السة نَذذا مِنْذذُ  القََّعذذَب َوالنََِّّذذَب ُيوَن  ،نة َِ َحظَّ ََ َاْجَعذذ َوَأْن 

ُِ  ،اوَْجرِ   الَعظِْامِ  ،إِنَُّ  َحْسُبنَا َونِْعَم الَوكِْا
ن
 الَعصِي

ِ
ََّ بالل َة إِ ََ ُقوَّ  .َفًَل َحْوَل َو



 1)  
ن
اِجي جَّ  (.130ص  َمَجالُِس الُعَصَماِ  لصزَّ

بِْاِدَّن  (2    ،(3/79 َتاُج الَعُروِ  لصزَّ
ن
ُاورِي  .َوَقِد اْسَقْدَضُكوا َكصَِماِت ُأَخرَ  ،(2/85 َوالذُمْزِ ُر لصسة

بِْاِدَّن  (3    ،(17/102 َتاُج الَعُروِ  لصزَّ
ن
َغانِي َواِضُي لصَِّّ  (.207ص  َوالشَّ

 4)  
ن
َغانِي َواِضُي لصَِّّ  (.207 ص:  ،الشَّ
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 ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے }

  ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ى     ې ېې  ې ۉ  ۉ ۅ  ۅ ۋ

 .(الرعد) {  ی ی ی ىئ    ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ  جئ ی ی ی ی ىئ ىئ }

 .(الِّافات) {  ىب مب

َ ِعي نَ  بِِه َأج  َ َ ا  َوَ َ   آلِِه َوََّ    َوَََّ   اه  َوَََّ َ  َ َ   َنبِيِّنَ  َوََّبِي بِنَ  م 

اْنَقَهى الَفَراُغ مِنْ ُ 
(1)

:

للَ ْيِلُمْنَتَصَف ا
هـ1440/َرَجب/16

م23/3/2019
إسَطنُبول/ُتركيا



ََ َانَْسانِي بَِِّالِِح ُيَعاِِ ِ  (1  ََ َانَْسى َأْ صِي َوَوالَِدََّّ َوُكريسَقاَن َوالِعَراَق الَجِرْاَح  ،َضِحَم الُل َمْا  َو

ْسًلمِاََّ  َجْمَعاَ   ِِ َ  ا َق َبْانََها بُِ ُدوِي َمْصُعوَن ِ  َواوُمَّ ِ  ،َلَعَا الُل َمْا َفرَّ ِِ َُ َيابَِر َمْا َسَعى   ،(َياَمقَِهاَوَقَط

قِي َ اَجْت َعَصْاَها أْمَواُج الِفَقاِ  ِ  الَّ ِه اوُمَّ
ِْ ََ  ،َواْسَقْمَطَرْت عَصْاَها َبًَلَاا َومَِ ا   ،َكاَن الُل فِي َعْوِن   َوَلْو 

َكُر فِي الَغابِِرْااَ  ْْ اَض اْسُمَها ُا ََ اْسَقْعَمَصُ  الُل َتَعاَلى فِي  ُرْوَبى لَِماِ ...ِحَماَاُ  َجنَابِِ  َلْم َاْبَق َلْها َأَثر  َو

َفاِع َعْا َحْوَزتَِها ،ُنَِّْرتَِها ِِ ُحْرَمِ  َحْوَمقَِها ،َوالدن  .َوَعاَش َوَماَت مِْا َأْج
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 [ِمَن الَبِسي طِ ]

اااااا  ن َ ِ عم ي ااااااِه َوم 
ا فِ اااااا  لَِج ِمِعااااااهِ   بِاااااا هِ  اااااا  َناااااا ظرم فِيقم ِمن ااااااه  ََّااااااِل اهَ َتو 

ااااال   ِ اااااَر م نِ أَ   َو   ِ  َمغ  اااااه  إَِلاااااَه ال َعااااار  َ اااا   َوَجنِّااااص  َ اااا     َباااال     َمَوانِِعااااهِ  ن  َوا  

ََ بِااهِ  َسااَ  ِماان  َخي اار  َ َ ااو  ااََّ َن   ِ ااااا  لَِط بِِعاااااهِ   َوخ  ْ  بَِ ااااا  َ ر  اااااو وَمااااان َ ق 

اااا  َماااا  َبااااَاا َ َ اااار   ااااِ ِ يَن َجِ يعم س  اااااَ نِير  ِمااااان َمَط لِعاااااهِ   َوال    س  ََّاااااص  م  َأو ََّو 

َخَ ِل الَبِسي طِ  ِمن  ]  [م 

اااااِاي ا فِااااا  الرَِ ااااا ِب َبع  َ نِيماااااااا   َ ااااا  َنااااا ظِرم ج  اااااااارِي م  ِماااااااان  ثَِ اااااااا ِر فِر 

َ اااااااااا ء   اااااِاي  بِاااااااااَ  اف  َِقاااااااااا ر  إَِلاااااااااا     ِْ َل   اااااِه لِااااا  فِااااا  َظااااا  ِا   ه  ت 

 [الَطِو  لِ  ِمنَ ]

  َ َ ااانِّ َجااال  َلِعي ااِص م  ااِ  ّل َتع  ااااااَر     َأَخاا  ال ِع   ع  َوَلاااااا   َتَ ااااااَيَقن  َ َلااااااةم ِمن ااااااه  ت 

ِ ااااهِ  اااا  بِنَق  َسااااَا الااااَراِوي ََّ مم  َفَراااا   َأف 

وا  ْ  َوََّااَ    وَل َ ااو  َوََّاا   ََّااَرَ  الااا َ ن ق 

ا َغيِّااارم نم  م  اااَ   لِااااَ ع   َوََّااا   َن َِّاااخ  َأع 

   َ َ نِّ ااارِ     الاااا    َلااا     
ء  َوَجااا َء بِشااااَ  
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الـمَّصَّاِدُر وَّالـمَّرَّاِجُع

 .الق رآن  الَررِ     

الطبعذ  ،الناشذر: مكقبذ  الخذانجي ،الم ل : م موي م مد شاكر أبو فهذر ،أباراِ وأسماض -1

. 2005سن  النشر:  ،الثالث 

رِ  -2 َِ ٍِ اْلُمَعا تنَجاَ اُت الَوَرنِاَُّ  فِي اوََي
ِ
د ُحَسْااِ  .ي ،اَ سال ِ  ،م مَّ َس  ُالرن  .باروت ،ط: م سَّ

الم ل : أبو ال سا ساد الداا عصي با أبي عصذي بذا م مذد  ،اِحكا  يف أَول اوحكا  -3

الناشذذر: المكقذذب  ،الم قذذق: عبذذد الذذرزاق عفافذذي ،( ذذذ631م الثعصبذذي المذذدَّ  المقذذو : بذذا سذذال

.لبنان -يمشق -باروت ،اِسًلمي

أبذو سذعاد  ،الم ل : ال سا با عبد الل بذا المرزبذان السذارايف ،أخباض الن وااا البِّرااا -4

المدضساا بذاوز ر  -وم مد عبد المنعم خفاجي  ،الم قق: ر  م مد الزاني ،( ذ368 المقو : 

 . 1966- ذ1373الطبع :  ،الناشر: مِّطفى البابي ال صبي ،الشرا 

الم ل : أبو عمذر  ،أيٍ المجالس  وحمد الصسان وفضِ الباان و   العي وتعصام اِعراٍ -5

الم قذق:  ،( ذذ463اوس  با عبد الل با م مد با عبد الرب با عاَم النمرَّ القرربي  المقو : 

. 1989 - ذ1409 ،الطبع : اوولى ،رنطا -الناشر: ياض الِّ اب  لصرتاث  ،سمار حصبي

الم لذ : أبذو حاذان م مذد بذا اوسذ  بذا عصذي بذا  ،اضتشاِ الضذرٍ مذا لسذان العذرٍ -6

ت قاذق وشذرح ويضاسذ : ضجذب عثمذان  ،( ذذ 745اوس  با حاان أثار الداا اوندلسي  المقو : 

 ذذ 1418 ،الطبع : اوولى ،: مكقب  الخانجي بالقا رةالناشر ،مراجع : ضمضان عبد القواٍ ،م مد

- 1998 .
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الم ل : بر ان الذداا إبذرا ام بذا م مذد بذا أبذي  ،إضشاي السالج إلى حِ ألفا  ابا مالج -7

 ،م مد با عوض با م مد السهصي .الم قق: ي ،( ذ 767بكر با أاوٍ با قام الجوزا   المقو  

. . 1954- ذ1373 ،طبع : اوولىال -الرااض -الناشر: أيوا  السص  

إضشاي الف ول إلي ت قاق ال ق ما عصم اوَول الم ل : م مد با عصذي بذا م مذد بذا  -8

كفذر بطنذا  -يمشق  ،الم قق: الشاخ أحمد عزو عناا  ( ذ1250عبد الل الشوكاين الامني  المقو : 

: ياض الكقاٍ العربذي الطبعذ : قد  ل : الشاخ خصاِ الماس والدكقوض ولي الداا َالح فرفوض الناشر

 . 1999 - ذ 1419الطبع  اوولى 

الم ل : شهاٍ الداا أحمد با م مد با أحمذد  ،أز اض الرااض يف أخباض القايي عااض -9

إبذرا ام  -الم قق: مِّذطفى السذقا  ،( ذ1041أبو العبا  المقرَّ القصمساين  المقو :  ،با ا اى

عا  النشر: -القا رة -: مطبع  لجن  القألا  والرتجم  والنشر الناشر ،عبد العظام شصبي -اِبااضَّ 

 . . 1939 - ذ 1358

 ،أبذو الربكذات ،الم ل : عبد الرحما بذا م مذد بذا عباذد الل اونِّذاضَّ ،أسراض العربا  -10

الطبعذذ : اوولذذى  ،الناشذذر: ياض اوضقذذم بذذا أبذذي اوضقذذم ،( ذذذ577كمذذال الذذداا اونبذذاضَّ  المقذذو : 

. 1999 - ذ1420

الم لذ : تذاج الذداا عبذد الو ذاٍ بذا تقذي الذداا السذبكي  المقذو :  ،اوشباه والنظذاِر -11

. 1991 - ذ1411الطبع : اوولى  ،الناشر: ياض الكقب العصما  ،( ذ771

اَِاب  يف تمااز الِّ اب  الم ل : أبو الفضِ أحمذد بذا عصذي بذا م مذد بذا أحمذد بذا  -12

ت قاذذق: عذذايل أحمذذد عبذذد الموجذذوي وعصذذى م مذذد معذذوض  ( ذذذ852حجذذر العسذذقًلين  المقذذو : 

 . ذ1415 -باروت الطبع : اوولى  -الناشر: ياض الكقب العصما  

أبذذو اوسذذ  اعقذذوٍ بذذا إسذذ اق  المقذذو :  ،الم لذذ : ابذذا السذذكات ،إَذذًلح المنطذذق -13
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 ذذ ،  1423الطبعذ : اوولذى  ،الناشر: ياض إحاا  الذرتاث العربذي ،الم قق: م مد مرعب ،( ذ244

2002 . 

إًَلح غصط الم دثاا الم ل : أبو سصامان حمذد بذا م مذد بذا إبذرا ام بذا الخطذاٍ -14

حاتم الضاما الناشر: م سس  الرسذال  .الم قق: ي ( ذ388البسقي المعروِ بالخطابي  المقو : 

 . 1985- ذ1405 ،الطبع : الثانا 

َّ با سهِ الن ذوَّ المعذروِ بذابا الم ل : أبو بكر م مد با السر ،اوَول يف الن و -15

 -لبنذذان  ،الناشذذر: م سسذذ  الرسذذال  ،الم قذذق: عبذذد ال سذذاا الفقصذذي ،( ذذذ316السذذراج  المقذذو : 

 .باروت

اورول شرح تصخا  مفقاح العصو  الم ل : إبرا ام با م مد با عربشاه عِّا  الداا  -16

باذروت  ،ر: ياض الكقب العصما حقق  وعصق عصا : عبد ال ماد  نداوَّ الناش ( ذ 943ال نفي  ت: 

 .لبنان -

 -حصذذب-ياض القصذم العربذذي ،الذدكقوض فخذذر الذداا قبذذاوة ،إعذراٍ الجمذذِ وأشذباه الجمذذِ -17

. 1989- ذ1409الطبع  الخامس  

ذا  أحمذد بذا م مذد بذا إسذماعاِ بذا اذذونس  -18 إعذراٍ القذرآن الم لذ : أبذو جعفذر النَّ َّ

حواشا  وعصق عصا : عبد المنعم خصاِ إبذرا ام الناشذر: ويُ  ( ذ338المرايَّ الن وَّ  المقو : 

 . ذ1421 ،باروت الطبع : اوولى ،ياض الكقب العصما  ،منشوضات م مد عصي باضون

ذا  أحمذد بذا م مذد بذا إسذماعاِ بذا اذذونس  -19 إعذراٍ القذرآن الم لذ : أبذو جعفذر النَّ َّ

د المنعم خصاِ إبذرا ام الناشذر: ويُ حواشا  وعصق عصا : عب ( ذ338المرايَّ الن وَّ  المقو : 

 . ذ1421 ،باروت الطبع : اوولى ،ياض الكقب العصما  ،منشوضات م مد عصي باضون

إعراٍ القذرآن لِلَذبهاين الم لذ : إسذماعاِ بذا م مذد بذا الفضذِ بذا عصذي القرشذي  -20
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لذ  ووثقذت قدمت  ( ذ535المصقب بقوا  السن   المقو :  ،أبو القاسم ،الطصا ي القامي اوَبهاين

 -نِّوَ : الدكقوضة فاِزة بنت عمر الم اد الناشر: غار معروِ  فهرس  مكقب  المصج فهد الورنا  
 . 1995- ذ1415 ،الطبع : اوولى (الرااض

الم ل : عبد الرحما با أبي  ،(اولغاز الن وا  و و الكقاٍ المسمى  الطراز يف اولغاز -21

عذا  النشذر:  ،اثرتالناشذر: المكقبذ  اوز راذ  لصذ ،( ذذ911جًلل الذداا السذاوري  المقذو :  ،بكر

 . 2003- ذ1422

شذعبان بذا م مذد القرشذذي  ،(ألفاذ  الثذاضَّ يف الن ذو  كفااذذ  الغذًل  فِذي إعذراٍ الكذذًل  -22

الطبعذ   ،الناشذر: ياض عذالم الكقذب ،و ًلل نذاجي-ت قاق: زا ار زا د ،( ذ828الثاضَّ  المقو :

 . ذ1407اوولى

أبذو عمذرو جمذال  ،الم ل : عثمان با عمر بذا أبذي بكذر بذا اذونس ،با ال اجبأمالي ا -23

فخذر َذالح سذصامان  .يضاس  وت قاذق: ي ،( ذ646الداا ابا ال اجب الكريَّ المالكي  المقو : 

 . 1989- ذ1409عا  النشر:  ،باروت -ياض الجاِ  ،اوضين -الناشر: ياض عماض  ،قداضة

عصي با م مد بذا العبذا   المقذو :  ،: أبو حاان القوحادَّالم ل  ،اِمقاع والم انس  -24

 . ذ1424 ،الطبع : اوولى ،باروت ،الناشر: المكقب  العنِّرا  ،( ذ400ن و 

 ،( ذذ383أبذو بكذر  المقذو :  ،الم ل : م مد با العبا  الخذواضزمي ،اومثال المولدة -25

 . ذ1424عا  النشر:  ،أبو ظبي ،الناشر: المجمُ الثقايف

الم ل : جمال الداا أبو ال سا عصذي بذا اوسذ  القفطذي  ،إنباه الرواة عصى أنباه الن اة -26

 . ذ1424 ،الطبع : اوولى ،باروت ،الناشر: المكقب  العنِّرا  ،( ذ646 المقو : 

الم ل : عبد الرحما  ،اِنِّاِ يف مساِِ الخًلِ باا الن وااا: البِّرااا والكوفااا -27
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الناشذر:  ،( ذذ577كمال الداا اونبذاضَّ  المقذو :  ،أبو الربكات ، اونِّاضَّبا م مد با عباد الل

. 2003 - ذ1424الطبع : اوولى  ،المكقب  العِّرا 

الم ل : عبد الل با اوس  بذا أحمذد بذا عبذد الل  ،أويح المسالج إلى ألفا  ابا مالج -28

الم قذق: اوسذ  الشذاخ  ،(ذ ذ761ابذا  شذا   المقذو :  ،جمذال الذداا ،أبذو م مذد ،ابا اوسذ 

 .الناشر: ياض الفكر لصطباع  والنشر والقوزاُ ،م مد البقاعي

الم لذ : أبذو عصذي ال سذا بذا عبذد الل القاسذي  المقذو : ق  ،إاضاح شذوا د اِاضذاح -29

باذروت  ،الناشر: ياض الغرٍ اِسًلمي ،يضاس  وت قاق: الدكقوض م مد با حموي الدعجاين ،( ذ6

 . 1987- ذ1408 ،ع : اوولىالطب ،لبنان -

ذاجي  المقذو :  ،اِاضاح يف عصِ الن و -30 جَّ الم قذق:  ،( ذذ 337الم ل : أبذو القاسذم الزَّ

 . 1986- ذ  1406 ،الطبع : الخامس  ،باروت -الناشر: ياض النفاِس  ،الدكقوض مازن المباضك

جًلل  ،أبو المعالي ،الم ل : م مد با عبد الرحما با عمر ،اِاضاح يف عصو  البًلغ  -31

الم قذذق: م مذذد عبذذد  ،( ذذذ739المعذذروِ بخطاذذب يمشذذق  المقذذو :  ،الذذداا القزوانذذي الشذذافعي

 .الطبع : الثالث  ،باروت -الناشر: ياض الجاِ  ،المنعم خفاجي

الم ل : أبو حاان م مد با اوس  بذا عصذي بذا اوسذ  بذا  ،الب ر الم اط يف القفسار -32

 -الناشر: ياض الفكذر  ،الم قق: َدقي م مد جماِ ،( ذ745ي  المقو : حاان أثار الداا اوندلس

. ذ1420الطبع :  -باروت

الم لذ : أبذو الفذدا  إسذماعاِ بذا عمذر بذا كثاذر القرشذي البِّذرَّ ثذم  ،البدااذ  والنهااذ  -33

الناشذر: ياض  جذر لصطباعذ  ،ت قاق: عبد الل با عبد الم سا الرتكي ،( ذ774الدمشقي  المقو : 

 . 1997- ذ1418 ،الطبع : اوولى ،والنشر والقوزاُ واِعًلن

أبذو بكذر بذا مسذعوي بذا أحمذد  ،الم لذ : عذًل  الذداا ،بداُِ الِّناُِ يف ترتاب الشراُِ -34
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 - ذذذ 1406 ،الطبعذذ : الثاناذذ  ،الناشذذر: ياض الكقذذب العصماذذ  ،( ذذذ587الكاسذذاين ال نفذذي  المقذذو : 
1986 . 

الم ل : م مد با عصي با م مد بذا عبذد  ،ا بعد القرن السابُالبدض الطالُ بم اسا م -35

 . .باروت -الناشر: ياض المعرف   ،( ذ1250الل الشوكاين الامني  المقو : 

الم ل : مجد الداا أبو السعايات المباضك با م مذد بذا م مذد  ،البداُ يف عصم العربا  -36

 .ت قاذق ويضاسذ : ي ،( ذذ 606ر  المقذو : با م مد ابا عبذد الكذرام الشذاباين الجذزضَّ ابذا اوثاذ

 ،الممصكذ  العرباذ  السذعويا  -مكذ  المكرمذ   ،الناشذر: جامعذ  أ  القذرى ،فق ي أحمد عصذي الذداا

 . ذ1420 ،الطبع : اوولى

الم لذ : عمذرو بذا ب ذر بذا م بذوٍ الكنذاين  ،الربَان والعرجان والعماان وال ذوَن -37

 ،باذذروت ،الناشذذر: ياض الجاذذِ ،( ذذ255ار بالجذذاح   المقذذو : الشذذه ،أبذذو عثمذان ،الصاثذذي ،بذالوَ 

 . ذ1410 ،الطبع : اوولى

الرب ذان يف عصذذو  القذرآن الم لذذ : أبذذو عبذد الل بذذدض الذداا م مذذد بذذا عبذد الل بذذا هبذذايض  -38

- ذذذ1376 ،الم قذذق: م مذذد أبذذو الفضذذِ إبذذرا ام الطبعذذ : اوولذذى ( ذذذ794الزضكشذذي  المقذذو : 

 .ياض إحاا  الكقب العربا  عاسى البابى ال صبي وشركاِ    الناشر: 1957

عصي با م مذد بذا العبذا   المقذو :  ،الم ل : أبو حاان القوحادَّ ،البِّاِر والْخاِر -39

 ،الطبعذذذ : اوولذذذى -باذذذروت -الناشذذذر: ياض َذذذايض  ،الم قذذذق: ي/ وياي القايذذذي ،( ذذذذ400ن ذذذو 

 . 1988- ذ1408

الم لذذ : عبذذد المقعذذال الِّذذعادَّ  ،ح يف عصذذو  البًلغذذ بغاذذ  اِاضذذاح لقصخذذا  المفقذذا -40

 . 2005- ذ1426الناشر: مكقب  الياٍ الطبع : السابع  عشر:  ( ذ1391 المقو : 

جًلل الداا  ،الم ل : عبد الرحما با أبي بكر ،بغا  الوعاة يف ربقات الصغوااا والن اة -41



641 سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى 

 -الناشذر: المكقبذ  العِّذرا  ،بذرا امالم قذق: م مذد أبذو الفضذِ إ ،( ذذ911الساوري  المقو : 
 .لبنان / َادا

الم لذ : مجذد الذداا أبذو رذا ر م مذد بذا اعقذوٍ  ،البصغ  يف تراجم أِم  الن و والصغذ  -42

الطبع : اوولى  ،الناشر: ياض سعد الداا لصطباع  والنشر والقوزاُ ،( ذ817الفاروزآبايى  المقو : 

. 2000 - ذ1421

 ،أبذو عثمذان ،الصاثذي ،الم ل : عمرو با ب ر با م بوٍ الكناين بذالوَ  ،الباان والقبااا -43

 ذذ  1423عذا  النشذر:  ،باذروت ،الناشذر: ياض ومكقبذ  الهذًلل ،( ذ255الشهار بالجاح   المقو : 

 (.28/298َتاُج الَعُروِ   

 ،الم ل : م ّمد با م ّمد با عبد الذرّزاق ال سذاني ،تاج العرو  ما جوا ر القامو  -44

بادَّ  المقو :  ،المصّقب بمرتضى ،أبو الفا   ،الم قذق: مجموعذ  مذا الم ققذاا ،( ذذ1205الزَّ

 .الناشر: ياض الهداا 

أبذو  ،الم ل : عمر با مظفذر بذا عمذر بذا م مذد ابذا أبذي الفذواض  ،تاضاخ ابا الوضيَّ -45

 -لكقذب العصماذ الناشذر: ياض ا ،( ذ749زاا الداا ابا الوضيَّ المعرَّ الكندَّ  المقو :  ،حف 
 . 1996 - ذ 1417 ،الطبع : اوولى ،لبنان / باروت

تاضاخ ابا خصدون  ياذوان المبقذدأ والخذرب يف تذاضاخ العذرٍ والرببذر ومذا عاَذر م مذا  -46

ولذي الذداا  ،ابا خصدون أبو زاذد ،الم ل : عبد الرحما با م مد با م مد ،( وَّ الشأن اوكرب

 ،باذذروت ،الناشذذر: ياض الفكذذر ،الم قذذق: خصاذذِ شذذ اية ،(ذ ذذ808ال ضذذرمي اِشذذباصي  المقذذو : 

 . 1988 - ذ 1408 ،الطبع : الثانا 

ضبصذذي ،تذذاضاخ إضبذذِ -47 ِِ  ،الم لذذ : المبذذاضك بذذا أحمذذد بذذا المبذذاضك بذذا مو ذذوٍ الصخمذذي ا

الناشذر:  ،الم قذق: سذامي بذا سذاد خمذا  الِّذقاض ،( ذذ637المعروِ بابا المسقويف  المقذو : 

 . 1980عا  النشر:  ،العراق ،ياض الرشاد لصنشر ،اِعًل وزاضة الثقاف  و
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الم ل : شمس الداا أبو عبد الل م مد با  ،تاضاخ اِسًل  ووفاات المشا ار واوعًل  -48

الناشر:  ،الم قق: عمر عبد السًل  القدمرَّ ،( ذ748أحمد با عثمان با َقاْاماز الْ بي  المقو : 

 . 1993- ذ1413 ،بع : الثانا الط ،باروت ،ياض الكقاٍ العربي

الم ل : م مد با جرار  ،وَص  تاضاخ الطربَّ ،تاضاخ الطربَّ = تاضاخ الرسِ والمصوك -49

 َذص  تذاضاخ الطذربَّ ،( ذذ310أبذو جعفذر الطذربَّ  المقذو :  ،با ازاد با كثار بذا غالذب المصذي

 -الطبعذذ : الثاناذذ   ،تباذذرو -الناشذذر: ياض الذذرتاث  ،( ذذذ369المقذذو :  ،لعراذذب بذذا سذذعد القرربذذي
 . ذ1387

الم لذذ : أبذذو الم اسذذا  ،تذذاضاخ العصمذذا  الن ذذوااا مذذا البِّذذرااا والكذذوفااا وغاذذر م -50

ت قاذق: الذدكقوض عبذد الفقذاح  ،( ذذ442المفضِ با م مد با مسعر القنذوخي المعذرَّ  المقذو : 

 ذذ 1412لطبعذ : الثاناذ  ا ،القا رة ،الناشر:  جر لصطباع  والنشر والقوزاُ واِعًلن ،م مد ال صو

- 1992 .

الم ل : أبو بكر أحمذد بذا عصذي بذا ثابذت بذا أحمذد بذا مهذدَّ الخطاذب  ،تاضاخ بغداي -51

الناشر: ياض الغرٍ اِسذًلمي  ،الم قق: الدكقوض بشاض عواي معروِ ،( ذ463البغدايَّ  المقو : 

. 2002 - ذ 1422 ،الطبع : اوولى -باروت -

 : أبو القاسم عصذي بذا ال سذا بذا  بذ  الل المعذروِ بذابا عسذاكر الم ل ،تاضاخ يمشق -52

الناشذذر: ياض الفكذذر لصطباعذذ  والنشذذر  ،الم قذذق: عمذذرو بذذا غرامذذ  العمذذروَّ ،( ذذذ571 المقذذو : 

 . 1995- ذ1415عا  النشر:  ،والقوزاُ

 تبِّار المنقب  بق رار المشقب  الم ل : أبو الفضِ أحمد با عصي با م مد با أحمذد بذا -53

ت قاذق: م مذد عصذي النجذاض مراجعذ : عصذي م مذد البجذاوَّ ( ذذ852حجر العسقًلين  المقو : 

 .لبنان -باروت  ،الناشر: المكقب  العصما 

القباان يف إعراٍ القرآن الم لذ  : أبذو البقذا  عبذد الل بذا ال سذاا بذا عبذد الل العكذربَّ -54

 .: عاسى البابي ال صبي وشركاهالم قق: عصي م مد البجاوَّ الناشر ( ذ616 المقو  : 
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55-  
ن
ْصبِي الم لذ : عثمذان بذا عصذي بذا م جذا  ،تبااا ال قاِق شرح كنز الدقاِق وحاشا  الشن

ال اشا : شهاٍ الداا أحمد بذا م مذد  ،( ذ 743فخر الداا الزاصعي ال نفي  المقو :  ،الباضعي

  المقو :
ة
ْصبِي الناشذر: المطبعذ  الكذربى  ،( ذذ 1021 با أحمد با اونس با إسماعاِ با اونس الشن

 . ذ1313 ،الطبع : اوولى ،القا رة ،بوَق -اومارا  

الم لذذ : أبذذو البقذذا  عبذذد الل بذذا  ،القباذذاا عذذا مذذْا ب الن ذذوااا البِّذذرااا والكذذوفااا -56

عبذد الذرحما  .الم قق: ي ،( ذ616ال ساا با عبد الل العكربَّ البغدايَّ م ب الداا  المقو : 

 . 1986 - ذ 1406 ،الطبع : اوولى ،الناشر: ياض الغرٍ اِسًلمي ،امااالعث

 ،الم لذ : ثقذ  الذداا ،تبااا كٍْ المفرتَّ فاما نسب إلى اِما  أبذي ال سذا اوشذعرَّ -57

الناشذر: ياض  ،( ذذ571أبو القاسذم عصذي بذا ال سذا بذا  بذ  الل المعذروِ بذابا عسذاكر  المقذو : 

 . ذ1404 ،لطبع : الثالث ا ،-باروت -الكقاٍ العربي 

  ،ت َت َضاَاِ  الُقرآنِ  -58
ّ
افِعي الطبعذ   ،باذروت -َذادا  -المكقب  العِّذرا   ،مِّطفى َاِيق الرَّ

 . 2002- ذ1423 -اوولى 

الم لذ : عبذد العظذام بذا  ،ت رار الق بار يف َذناع  الشذعر والنثذر وباذان إعجذاز القذرآن -59

تقذذدام  ،( ذذذ654البغذذدايَّ ثذذم المِّذذرَّ  المقذذو :  ،ينالواحذذد بذذا ظذذافر ابذذا أبذذي اَِذذبُ العذذدوا

المجصذس اوعصذى  -الناشذر: الجمهوضاذ  العرباذ  المق ذدة  ،وت قاق: الدكقوض حفني م مذد شذرِ

 .لجن  إحاا  الرتاث اِسًلمي -لصشئون اِسًلما  

أبذو  ،الم لذ : م مذد بذا ال سذا بذا م مذد بذا عصذي بذا حمذدون ،القْكرة ال مدونا  -60

 ،الطبعذ : اوولذى ،باذروت ،الناشذر: ياض َذايض ،( ذذ562هبا  الذداا البغذدايَّ  المقذو :  ،المعالي

 . ذ1417
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 .الم قذق: ي ،الم لذ : أبذو حاذان اوندلسذي ،القْااِ والقكماِ يف شرح كقذاٍ القسذهاِ -61

 ،وبذذاقي اوجذذزا : ياض كنذذوز إشذذباصاا ،(5إلذذى  1يمشذذق  مذذا  -الناشذذر: ياض القصذذم  ،حسذذا  نذذداوَّ

 .بع : اوولىالط

الم ل : أبو بكر أحمد با عصي با ثابت با أحمد بذا مهذدَّ الخطاذب  ،الفقا  و المقفق  -62

الناشر: ياض ابا  ،الم قق: أبو عبد الرحما عايل با اوس  الغرازَّ ،( ذ463البغدايَّ  المقو : 

 . ذ1421 ،الطبع : الثانا  ،السعويا  -الجوزَّ 

الم لذذ : أبذذو الفضذذِ القايذذي عاذذاض بذذا موسذذى  ،لجترتاذذب المذذداضك وتقراذذب المسذذا -63

: عبد 4 ،3 ،2جز   ،  1965 ،: ابا تاوات الطنجي1الم قق: جز   ،( ذ544الا ِّبي  المقو : 

: سذذعاد أحمذذد8 ،7 ،6جذذز   ،: م مذذد بذذا شذذراف 5جذذز   ،  1970 - 1966 ،القذذايض الِّذذ راوَّ

.الطبع  اوولى .غرٍالم ،الم مدا  -الناشر: مطبع  فضال   ، 1983-1981أعراٍ 

عبد الل با جعفر با م مذد بذا ُيُضْسذُقَوْاِ   ،تِّ اح الفِّاح وشرح  الم ل : َأُبو م مد -64

م مذد بذدوَّ المخقذون الناشذر: المجصذس اوعصذى  .الم قذق: ي ( ذذ347ابا المرزبذان  المقذو : 

 . 1998 - ذ 1419لصشئون اِسًلما  ]القا رة[ عا  النشر: 

 اوَذِ ،ى كقاٍ سابوا القعصاق  عص -65
ّ
 ،الم ل : ال سا با أحمد با عبد الغفاض الفاضسذي

 - ذذ 1410 ،الطبعذ : اوولذى ،عذوض بذا حمذد القذوزَّ .الم قق: ي ،( ذ377أبو عصي  المقو : 
1990 . 

تفسار أبي السعوي = إضشاي العقِ السصام إلى مزااا الكقاٍ الكرام الم لذ : أبذو السذعوي  -66

 -الناشذذر: ياض إحاذذا  الذذرتاث العربذذي  ( ذذذ982م مذذد بذذا مِّذذطفى  المقذذو : العمذذايَّ م مذذد بذذا 

 .باروت

الم لذ : م مذد بذا عصذي بذا  ،ونبذْ مْ باذ  نافعذ  ،تقوام النظر يف مساِِ خًلفا   اِعذ  -67

ان  المقو :  ،فخر الداا ،أبو شجاع ،شعاب َذالح بذا ناَذر بذا  .الم قذق: ي ،( ذذ592ابا الدَّ َّ

 .َالح الخزام
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الم لذذ : م مذذد بذذا عبذذد الذذرحما بذذا عمذذر المعذذروِ  بالخطاذذب  ،َتْصِخذذْاُ  اْلِمْفَقذذاِح  -68

ِل لصقفقازاينن ،(القزواني َُ المطوَّ ياض الكوخ لصطباع  ،َتِِّْ اُح وتعصِاُق: أحمد عزو عناا  ،المطُبوُع م

 .1387 ،ط: اوولى ،والنشر

م ب الداا  ،با اوس  با أحمدالم ل : م مد  ،تمهاد القواعد بشرح تسهاِ الفواِد -69

عصذي  .ي .يضاسذ  وت قاذق: أ ،( ذذ 778المعذروِ بنذاظر الجذاش  المقذو :  ،ال صبي ثذم المِّذرَّ

جمهوضا  -القا رة  ،الناشر: ياض السًل  لصطباع  والنشر والقوزاُ والرتجم  ،م مد فاخر وآخرون

 . ذ  1428 ،الطبع : اوولى ،مِّر العربا 

م مد با م مد  ،الم ل : شمس الداا أبو الخار ابا الجزضَّ ،لقجوادالقمهاد يف عصم ا -70

 ،الناشذر: مكقبذ  المعذاضِ ،ت قاذق: الذدكقوض عصذى حسذاا البذواٍ ،( ذذ833با اوس   المقذو : 

 .الرااض

الم لذ : أبذذو زكراذذا م اذي الذذداا ا اذذى بذا شذذرِ النذذووَّ  ،هتذْاب اوسذذما  والصغذذات -71

ِّ ا   والقعصاق عصا  ومقابص  أَول : شرك  العصما  بمساعدة عنات بنشره وت ،( ذ676 المقو : 

َغذذِ  لِلَزَ ذذِرَّن -باذذروت  ،اطصذذب مذذا: ياض الكقذذب العصماذذ  ،إياضة الطباعذذ  المناراذذ  اُب الصة ِْ لبنذذان َتهذذ

 1/311.) 

توياح المشقب  يف يبط أسما  الذرواة وأنسذاهبم وألقذاهبم وكنذا م الم لذ : م مذد بذا  -72

 ،شذمس الذداا ،بذا م مذد ابذا أحمذد بذا مجا ذد القاسذي الدمشذقي الشذافعي (بكذرعبد الل  أبذي 

الم قذق: م مذد نعذام العرقسوسذي الناشذر: م سسذ  ( ذذ842الشهار بابا ناَر الذداا  المقذو : 

 . 1993 ،باروت الطبع : اوولى -الرسال  

الذداا  الم لذ  : أبذو م مذد بذدض ،توياح المقاَذد والمسذالج بشذرح ألفاذ  ابذا مالذج -73

 المرايَّ المِّرَّ المالكي  المقو  : 
ّ
شذرح وت قاذق  ،( ذ749حسا با قاسم با عبد الل با عصي

الطبع  :  ،الناشر : ياض الفكر العربي ،أسقا  الصغواات يف جامع  اوز ر ،: عبد الرحما عصي سصامان

 . 2008 - ذ 1428اوولى 
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المصج با م مذد بذا إسذماعاِ أبذو الم ل : عبد  ،ثماض القصوٍ يف المضاِ والمنسوٍ -74

 .القا رة -الناشر: ياض المعاضِ  ،( ذ429منِّوض الثعالبي  المقو : 

الم لذذ : معمذذر بذذا أبذذي عمذذرو ضاشذذد  (الجذذامُ  منشذذوض كمص ذذق بمِّذذن  عبذذد الذذرزاق -75

الم قذذق: حباذذب الذذرحما  ( ذذذ153نزاذذِ الذذاما  المقذذو :  ،أبذذو عذذروة البِّذذرَّ ،اوزيَّ مذذوَ م

 ،وتوزاُ المكقب اِسًلمي بباذروت الطبعذ : الثاناذ  ،اشر: المجصس العصمي بباكسقاناوعظمي الن

 . ذ1403

جامُ الباان يف القرا ات السبُ الم ل : عثمان با سعاد بذا عثمذان بذا عمذر أبذو عمذرو  -76

اِماضات  أَِ الكقذاٍ ضسذاِِ ماجسذقار مذا  -الناشر: جامع  الشاضق   ،( ذ444الداين  المقو : 

- ذذ1428 ،الطبعذ : اوولذى (  أ  القرى وتم القنساق باا الرساِِ ورباعقها بجامع  الشذاضق جامع

2007 . 

الجذذامُ المسذذند الِّذذ اح المخقِّذذر مذذا أمذذوض ضسذذول الل َذذصى الل عصاذذ  وسذذصم وسذذنن   -77

الم قذق:  ،الم ل : م مد با إسماعاِ أبو عبذدالل البخذاضَّ الجعفذي ،وأاام  = َ اح البخاضَّ

الناشر: ياض روق النجاة  مِّوضة عا السصطانا  بإيذاف  تذرقام تذرقام  ،ار با ناَر الناَرم مد ز 

 . ذ1422 ،الطبع : اوولى ،(م مد ف اي عبد الباقي

الجامُ وحكا  القرآن = تفسار القرربي الم ل : أبو عبذد الل م مذد بذا أحمذد بذا أبذي  -78

ت قاق: أحمد الربيوين  ( ذ671 المقو : بكر با فرح اونِّاضَّ الخزضجي شمس الداا القرربي 

 . 1964 - ذ 1384 ،القا رة الطبع : الثانا  -وإبرا ام أرفاش الناشر: ياض الكقب المِّرا  

الم ل : أبذو الفذرج المعذا  بذا زكراذا  ،الجصاس الِّالح الكايف واوناس الناَح الشايف -79

الناشذر: ياض  ،عبد الكرام سامي الجندَّ الم قق: ،( ذ390با ا اى الجرارى النهرواين  المقو : 

 . 2005- ذ1426الطبع : اوولى  -لبنان -باروت  ،الكقب العصما 

الجمذذِ يف الن ذذو الم لذذ : أبذذو عبذذد الذذرحما الخصاذذِ بذذا أحمذذد بذذا عمذذرو بذذا تمذذام  -80
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 ذذ 1416 ،فخر الذداا قبذاوة الطبعذ : الخامسذ  .الم قق: ي ( ذ170الفرا ادَّ البِّرَّ  المقو : 

1995 . 

الم لذذ : أبذذو زاذذد م مذد بذذا أبذذي الخطذذاٍ القرشذذي  المقذذو :  ،جمهذرة أشذذعاض العذذرٍ -81

الناشر: هنض  مِّر لصطباعذ  والنشذر  ،حقق  ويبط  وزاي يف شرح : عصي م مد البجايَّ ،( ذ170

 . ،والقوزاُ

 ،( ذذ321الم ل : أبو بكر م مد با ال سا بذا يضاذد اوزيَّ  المقذو :  ،جمهرة الصغ  -82

 . 1987 ،الطبع : اوولى ،باروت -الناشر: ياض العصم لصمًلااا  ،لم قق: ضمزَّ منار بعصبكيا

افعي -83  . 2005الطبع  اوولى ،الناشر: ضااض الراس ،زكراا أوزون ،جناا  الشَّ

 . 2002الطبع  اوولى  ،الناشر: ضااض الراس ،زكراا أوزون ،جناا  سابوا  -84

ذ -85  الِجنَاَاُ  َعَصذى الشَّ
ن
الطبعذ  -سذوضاا-يمشذق ،الناشذر: َياض المعذَراج ،مذروان الكذريَّ ،افِِعي

 . 2108- ذ 1439اوولى 

 ،( ذذذ206الم لذذ : أبذذو عمذذرو إسذذ اق بذذا مذذّراض الشذذاباين بذذالوَ   المقذذو :  ،الجذذام -86

الناشذر: الهائذ  العامذ  لشذئون المطذابُ  ،ضاجعذ : م مذد خصذ  أحمذد ،الم قق: إبذرا ام اوباذاضَّ

 .القا رة ،ا اومار

ت: مشذذقاق  ،حسذذا ابذذا السذذاد عبذذدالقايض الجذذوضَّ ،حاشذذا  الجذذوضَّ عصذذى الشمسذذاَّ  -87

 . ذ1/1438ياض ابا حز / ط:-مكقب  أمار ،المشاعصي

-ط:انقشذاضات كريسذقان  ،اعداي وتقذدام: مهذدَّ جذوضَّ ،حاِشَاُ  الجوضَّن َعَصى الَفناضَّن  -88

 . ذ1392 –سنندج 

 ( ذذذ 792خقِّذذر المعذذاين لسذذعد الذذداا القفقذذازاين  المقذذو : حاشذذا  الدسذذوقي عصذذى م -89
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]ومخقِّر السعد  و شرح تصخذا  مفقذاح العصذو  لجذًلل الذداا القزوانذي[ الم لذ : م مذد بذا 

 .باروت ،عرف  الدسوقي الم قق: عبد ال ماد  نداوَّ الناشر: المكقب  العِّرا 

90-   
ن
بَّاِن َعَصى شرِح اوُشمونِي  .(1/299حاشاُ  الَِّّ

أبذذو العرفذذان م مذذد بذذا عصذذي  ،حاشذذا  العًلمذذ  الِّذذبان عصذذى شذذرح المصذذوَّ عصذذى السذذصم -91

. ذ1/1436ط: -القا رة-ياض البِّاِر  ،الِّبان

أبذو عبذد الل  المقذو :  ،ال ج  يف القرا ات السبُ الم ل : ال ساا با أحمد با خالوا  -92

جامعذ  الكواذت  -عد بكصاذ  الياٍ اوسذقا  المسذا ،عبذد العذال سذالم مكذر  .الم قق: ي ( ذ370

 . ذ1401 ،باروت الطبع : الرابع  -الناشر: ياض الشروق 

حذذروِ المعذذاين والِّذذفات الم لذذ : عبذذد الذذرحما بذذا إسذذ اق البغذذدايَّ النهاونذذدَّ -93

 -الم قق: عصذي توفاذق ال مذد الناشذر: م سسذ  الرسذال   ( ذ337أبو القاسم  المقو :  ،الزجاجي

 . 1984 ،ولىباروت الطبع : او

أبذذو ال سذذاا  ،حصاذذ  الفقهذذا  الم لذذ : أحمذذد بذذا فذذاض  بذذا زكراذذا  القزوانذذي الذذرازَّ -94

 -عبد الل با عبد الم سا الرتكي الناشر: الشرك  المق دة لصقوزاُ  .الم قق: ي ( ذ395 المقو : 

 (. 1983 - ذ 1403باروت الطبع : اوولى  

الشذهار  ،أبذو عثمذان ،الصاثي ،بوٍ الكناين بالوَ ال اوان الم ل : عمرو با ب ر با م  -95

. ذ1424 ،باروت الطبع : الثانا  -الناشر: ياض الكقب العصما   ( ذ255بالجاح   المقو : 

الم ل : عبد القايض با عمر البغذدايَّ  المقذو :  ،خزان  اويٍ ولب لباٍ لسان العرٍ -96

الطبعذ :  ،القذا رة ،الناشذر: مكقبذ  الخذانجي ،ت قاق وشرح: عبد السًل  م مد  اضون ،( ذ1093

 . . 1997- ذ1418 ،الرابع 

الناشذر:  ،( ذذ392الم ل : أبو الفقح عثمان با جنذي الموَذصي  المقذو :  ،الخِّاِ  -97
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 .الطبع : الرابع  ،الهائ  المِّرا  العام  لصكقاٍ

أحمذد بذا  ،لذدااشذهاٍ ا ،الدض المِّون يف عصو  الكقاٍ المكنون الم ل : أبو العبا  -98

الم قذق: الذدكقوض أحمذد  ( ذذ756اوس  بذا عبذد الذداِم المعذروِ بالسذماا ال صبذي  المقذو : 

 .يمشق ،م مد الخراط الناشر: ياض القصم

أبذو  ،الم لذ : القاسذم بذا عصذي بذا م مذد بذا عثمذان ،يضة الغواص يف أو ا  الخواص -99

الناشذر: م سسذ  الكقذب  ،ات مطرجذيالم قق: عرف ،( ذ516م مد ال رارَّ البِّرَّ  المقو : 

 .باروت -الثقافا  

الم ل : أبو الفضِ أحمد با عصي بذا م مذد بذا  ،الدضض الكامن  يف أعاان الماِ  الثامن  -100

الناشذر:  ،الم قق: مراقب  / م مد عبد المعاد يان ،( ذ852أحمد با حجر العسقًلين  المقو : 

 . 1972 ذ/ 1392 ،الطبع : الثانا  ،باي/ الهندَادض ا -مجصس ياِرة المعاضِ العثمانا  

الم ل : أبو بكر عبد القا ر با عبد الرحما با م مد  ،يَِِ اِعجاز يف عصم المعاين -101

 ،الم قذق: م مذوي م مذد شذاكر أبذو فهذر ،( ذذ471الجرجذاين الذداض  المقذو :  ،الفاضسي اوَِ

الطبعذ :  . 1992 - ذذ 1413الطبعذ : الثالثذ   ،ياض المذدين بجذدة -الناشر: مطبع  المذدين بالقذا رة 

 .اوولى

الم ل : أبو  ًلل ال سا با عبد الل با سهِ با سذعاد بذا ا اذى بذا  ،ياوان المعاين -102

 .باروت -الناشر: ياض الجاِ  ،( ذ395مهران العسكرَّ  المقو : ن و 

مذا بنذي آكذِ  ،ضث الكندَّالم ل : اْمُرُؤ الَقْاس با حجر با ال ا ،ياوان امِرئ القاس -103

 ،باذذروت -الناشذذر: ياض المعرفذذ   ،اعقنذذى بذذ : عبذذد الذذرحما المِّذذطاوَّ ،(  545المذذراض  المقذذو : 

 . 2004- ذ1425 ،الطبع : الثانا 

 ،وأحمذد الذزاا ،يبط  وَ    وشرح  وضتب : أحمد أماا بذج ،ياوان حاف  إبرا ام -104
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 . 1948 ،بالقا رة -الثالث الطبع  -الطبع  اومارا  ،وإبرا ام اوبااضَّ

 ، اِ ربقات ال نابص  الم ل : زاا الداا عبد الرحما با أحمد با ضجب بذا ال سذا -105

الم قق: ي عبد الرحما با سصامان  ( ذ795ال نبصي  المقو :  ،ثم الدمشقي ،البغدايَّ ،الَسًلمي

 . 2005- ذ1425 ،الرااض الطبع : اوولى -العثاماا الناشر: مكقب  العباكان 

الناشذر:  ، ذذ 583الم لذ : جذاض الل الزمخشذرَّ تذويف  ،ضباُ اوبراض ونِّوص اوخااض -106

 . ذ1412 ،الطبع : اوولى ،باروت ،م سس  اوعصمي

بذا م مذد ابذا أحمذد بذا مجا ذد  (الم ل : م مد بذا عبذد الل  أبذي بكذر ،الري الوافر -107

الم قذق:  ،( ذذ842با ناَذر الذداا  المقذو : الشهار با ،شمس الداا ،القاسي الدمشقي الشافعي

 .ه1393 ،الطبع : اوولى ،باروت -الناشر: المكقب اِسًلمي  ،ز ار الشاواش

ُي َعَصى النةَ اِة َبذِا مَضذا ِ  -108 الطَّبعذُ  اوولذى  ،ياض اَعقِّذا  ،ت: م مذد إبذرا ام البنذا ،الرَّ

 . 1979 - ذ 1399

افَِاُ  فِ  -109 َساَلُ  الشَّ  الرن
ن
عَجاِز لصُجْرَجانِي ِِ عَجازِ  ،ي وُجوِه ا ِِ ِِ ا ِِ ََ  ،ط: َشاكر ،(الذُمصَ َقُ  بِذ َي

 .المشاض إلاها سابقا

أبو العًل   ،الم ل : أحمد با عبد الل با سصامان با م مد با سصامان ،ضسال  الغفران -110

موسذكي  شذاضع المهذدَّ بال (الناشذر: مطبعذ   أمذاا  نداذ  ،( ذذ449القنوخي  المقو :  ،المعرَّ

- ذذ1325 ،الطبعذ : اوولذى ،َ  ها ووقذ  عصذى ربعهذا: إبذرا ام الاذازجي ،مِّر - (باوزبكا 

1907 . 

الرسال  الم ل : الشافعي أبو عبد الل م مد با إيضاس با العبا  با عثمان با شذافُ  -111

 قذق: أحمذد شذاكر الم ( ذذ204با عبد المطصب با عبد مناِ المطصبي القرشي المكي  المقذو : 
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 . 1940 ذ/1358 ،مِّر الطبع : اوولى ،الناشر: مكقب  ال صبي

أبذو ال سذذا  ،الم لذ : عصذذي بذا عاسذى بذا عصذذي بذا عبذد الل ،ضسذال  منذازل ال ذروِ -112

 .عمان -الناشر: ياض الفكر  ،الم قق: إبرا ام السامراِي ،( ذ384الرماين المعقزلي  المقو : 

،( ذذ 521 - 444لم ل : أبو م مد عبد الل با السذاد البطصاوسذي  ا ،ضساِِ يف الصغ  -113

الناشذذر: مركذذز المصذذج فاِّذذِ لصب ذذوث  ،ولاذذد م مذذد السذذراقبي .قرأ ذذا وحققهذذا وعصذذق عصاهذذا: ي

 . . 2007- ذ1428 ،الطبع : اوولى ،الرااض -والدضاسات اِسًلما  

الم ل : شهاٍ الداا م موي بذا ضوح المعاين يف تفسار القرآن العظام والسبُ المثاين  -114

الم قق: عصي عبد الباضَّ عطا  الناشر: ياض الكقب  ( ذ1270عبد الل ال ساني اولوسي  المقو : 

 . ذ1415 ،باروت الطبع : اوولى -العصما  

أبذو بكذر  ،الزا ر يف معاين كصمات النا  الم ل : م مد با القاسم با م مد با بشذاض -115

باذروت  -حذاتم َذالح الضذاما الناشذر: م سسذ  الرسذال   .الم قق: ي ( ذ328 اونباضَّ  المقو :

 .1992- ذ  1412 ،الطبع : اوولى

أبو بكذر  ،الم ل : م مد با القاسم با م مد با بشاض ،الزا ر يف معاين كصمات النا  -116

 ،باذروت - الناشر: م سس  الرسال  ،حاتم َالح الضاما .الم قق: ي ،( ذ328اونباضَّ  المقو : 

 . 1992- ذ  1412 ،الطبع : اوولى

جذًلل الذداا السذاوري  ،الم ل : عبد الذرحما بذا أبذي بكذر ،سبب ويُ عصم العربا  -117

الطبعذذ :  ،باذذروت / يمشذذق -الناشذذر: ياض الهجذذرة  ،الم قذذق: مذذروان العطاذذ  ،( ذذذ911 المقذذو : 

 . 1988 ذ 1409 ،اوولى

عبذد الل بذا م مذد بذا سذعاد بذا سذنان الخفذاجي  الم لذ : أبذو م مذد ،سر الفِّاح  -118

 . 1982_ ذ1402الطبع : الطبع  اوولى  ،الناشر: ياض الكقب العصما  ،( ذ466ال صبي  المقو : 
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 ،( ذ392الم ل : أبو الفقح عثمان با جني الموَصي  المقو :  ،سر َناع  اِعراٍ -119

 . 2000 - ذ1421اوولي  الطبع : ،لبنان-الناشر: ياض الكقب العصما  باروت

ل البغذدايَّ ال نبصذي  -120 السن  الم ل : أبو بكر أحمد با م مد با  اضون با ازاد الَخذًلَّ

 ،الراذذاض الطبعذذ : اوولذذى -عطاذذ  الز ذذراين الناشذذر: ياض الرااذذ   .الم قذذق: ي ( ذذذ311 المقذذو : 

 . 1989 - ذ 1410

وشعث با إس اق با بشار با شداي با الم ل : أبو ياوي سصامان با ا ،سنا أبي ياوي -121

ِجْسقاين  المقو :  الناشذر:  ،الم قق: م مد م اي الداا عبذد ال ماذد ،( ذ275عمرو اوزيَّ السَّ

 .باروت -َادا  ،المكقب  العِّرا 

الم ل  : شمس الداا أبو عبد الل م مذد بذا أحمذد بذا عثمذان بذا  ،سار أعًل  النبًل  -122

الم قذذق : مجموعذذ  مذذا الم ققذذاا بإشذذراِ الشذذاخ شذذعاب  ،( ذذذ748  : َقاْامذذاز الذذْ بي  المقذذو

 . 1985 ذ /  1405 ،الطبع  : الثالث  ،الناشر : م سس  الرسال  ،اوضناؤوط

الم ل : عبد ال ي با أحمد با م مد ابا العماي  ،شْضات الْ ب يف أخباض ما   ب -123

خرج أحاياثذ : عبذد  ،ق : م موي اوضناؤوطحق ،( ذ1089أبو الفًلح  المقو :  ،الَعكرَّ ال نبصي

 . 1986- ذ1406 ،الطبع : اوولى ،باروت -يمشق  ،الناشر: ياض ابا كثار ،القايض اوضناؤوط

شذاخ زايه  ،الم ل : م مد با مِّطفى الُقوَجوَّ (شرح  قواعد اِعراٍ َبا  شا  -124

شر: ياض الفكر المعاَذر  باذروت يضاس  وت قاق: إسماعاِ إسماعاِ مروة النا ( ذ 950 المقو : 

 . 1995- ذ1416 ،الطبع : اوولى (سوضا  -ياض الفكر  يمشق  ،(لبنان -

الم لذ : بذدض الذداا م مذد ابذا اِمذا  جمذال  ،شرح ابا الناظم عصى ألفا  ابذا مالذج -125

الناشذر: ياض الكقذب  ،الم قذق: م مذد باسذِ عاذون السذوي ،( ذذ 686الداا م مذد بذا مالذج  ت 

 . 2000- ذ1420 ،الطبع : اوولى ،ما العص

يضاس  وت قاق:  ،أبو عبد الل م مد با عبد الكرام المغاصي ،شرح القباان يف عصم الباان -126

 . 2010الطبع  اوولى  -باروت-ياض الكقب العصما  ،أبو أز ر بصخار  انم.ي
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الم لذذ :  ،شذذرح القِّذذراح عصذذى القويذذاح أو القِّذذراح بمضذذمون القويذذاح يف الن ذذو -127

وكذان اعذرِ ،زاذا الذداا المِّذرَّ ،خالد با عبد الل با أبي بكر با م مد الجرجذاوَّّ اوز ذرَّ

 - ذذ1421الطبع : اوولذى  ،لبنان-باروت-الناشر: ياض الكقب العصما   ،( ذ905بالوقاي  المقو : 
2000 . 

ا  -128 الناشذر:  ،مصيعصذي موسذى الشذو.يضاس  وت قاذق: ي ،شرح ألفا  ابا معِط َبا الَقوَّ

. 1985-ه1405 ،الطبع  اوولى ،الرااض ،مكقب  الخراجي

أبذو زكراذا  ،الم ل : ا اى با عصي با م مد الشذاباينّ القرباذزَّ ،شرح القِّاِِد العشر -129

الناشر: عنات بقِّ ا ها ويبطها والقعصاق عصاها لصمرة الثاناذ : إياضة الطباعذ  ،( ذ502 المقو : 

 .المنارا 

أبذو عبذد  ،ابا مالج الطذاِي الجاذاين ،الم ل : م مد با عبد الل ،الكافا  الشافا  شرح -130

الناشر: جامع  أ  القذرى  ،الم قق: عبد المنعم أحمد  رادَّ ،( ذ672جمال الداا  المقو :  ،الل

 ،مركز الب ث العصمي وإحاا  الرتاث اِسًلمي كصا  الشراع  والدضاسات اِسًلما  مكذ  المكرمذ 

 .بع : اوولىالط

أبو ال سا عصي با إسماعاِ بذا سذاده المرسذي ]ت:  ،شرح المشكِ ما شعر المقنبي -131

 ،الناشذر: الهائذ  المِّذرا  العامذ  لصكقذاٍ ،وحامذد عبذد المجاذد ،ت قاق: مِّطفى السقا ، ذ[458

 . 1976القا رة 

وَ تِّذح  ( ذ 206الم ل : منسوٍ وبي عمرو الشاباين  ت  ،شرح المعصقات القسُ -132

ت قاذق وشذرح: عبذد  ،نسبق  ففي الكقاٍ نقول مقأخرة عا زما أبي عمرو ولاس اوسصوٍ أسصوب 

- ذذ1422 ،الطبعذ : اوولذى ،لبنان -باروت  ،الناشر: م سس  اوعصمي لصمطبوعات ،المجاد  مو

2001 . 
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الم ل : اعاش با عصي با اعاش ابذا أبذي السذرااا م مذد  ،شرح المفِِّ لصزمخشرَّ -133

المعروِ بابا اعاش وبابا الِّانُ  المقذو :  ،موفق الداا اوسدَّ الموَصي ،أبو البقا  ،با عصي

الطبعذ :  ،لبنذان -باذروت  ،الناشر: ياض الكقب العصما  ،قد  ل : الدكقوض إماِ بداُ اعقوٍ ،( ذ643

 . 2001- ذ1422 ،اوولى

 ،( ذذذ 469   المقذذو : الم لذذ : رذذا ر بذذا أحمذذد بذذا بابشذذا ،شذذرح المقدمذذ  الم سذذب  -134

 . 1977 ،الطبع : اوولى ،الكوات -الناشر: المطبع  العِّرا   ،الم قق: خالد عبد الكرام

ت: عبذد النِّذار  ،أبو العبا  عبدالعصي الصكهنذوَّ ،شرح ب ر العصو  عصى سصَّم العصو  -135

 . ذ1/1433ط: -الكوات-ياض الضاا   ،المصاباضَّّ 

أبذو عبذد  ،ابا مالذج الطذاِي الجاذاين ، ل : م مد با عبد اللالم ،شرح تسهاِ الفواِد -136

 ،م مذد بذدوَّ المخقذون .ي ،عبد الرحما الساد .الم قق: ي ،( ذ672جمال الداا  المقو :  ،الل

 (. 1990 - ذ 1410الطبع : اوولى   ،الناشر:  جر لصطباع  والنشر والقوزاُ واِعًلن

 ،( ذذ 231س : اخقاضه أبو تما  حباذب بذا أو  ت شرح ياوان ال ماس   ياوان ال ما -137

الناشذر: ياض  ،( ذذ502أبذو زكراذا  المقذو :  ،الم ل : ا اى با عصي با م مذد الشذاباينّ القرباذزَّ

 .باروت -القصم 

أبذو عصذذى أحمذد بذا م مذذد بذا ال سذذا المرزوقذي اوَذذفهاين  ،شذرح ياذوان ال ماسذذ  -138

الناشذر:  ،ويُ فهاضس  العامذ : إبذرا ام شذمس الذداا ،الم قق: غراد الشاخ ،( ذ 421 المقو : 

 . 2003- ذ1424 ،الطبع : اوولى -لبنان -باروت  ،ياض الكقب العصما 

شذذرح ياذذوان المقنبذذي الم لذذ : أبذذو البقذذا  عبذذد الل بذذا ال سذذاا بذذا عبذذد الل العكذذربَّ  -139

اوبااضَّ/عبد ال فا   الم قق: مِّطفى السقا/إبرا ام ( ذ616البغدايَّ م ب الداا  المقو : 
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 .باروت -شصبي الناشر: ياض المعرف  

مذذُ شذذرح شذذوا ده لصعذذالم الجصاذذِ عبذذد القذذايض البغذذدايَّ  ،شذذرح شذذافا  ابذذا ال اجذذب -140

الم لذذ : م مذذد بذذا ال سذذا الريذذي  ،مذذا الهجذذرة 1093َذذاحب خزانذذ  اويٍ المقذذويف عذذا  

 ،وشذذرح مبهمهمذذا ،غرابهمذذا ويذذبط ،حققهمذذا ،( ذذذ686نجذذم الذذداا  المقذذو :  ،اِسذذرتابا َّ

الناشذر: ياض  -م مذد م اذى الذداا عبذد ال ماذد  -م مد الزفذزاِ -اوساتْة: م مد نوض ال سا 

 . 1975- ذ1395عا  النشر:  ،لبنان -الكقب العصما  باروت 

شرح قطر الندى وبِ الِّدى الم ل : عبذد الل بذا اوسذ  بذا أحمذد بذا عبذد الل ابذا  -141

الم قق: م مد م اذى الذداا عبذد  ( ذ761ابا  شا   المقو :  ،ال الدااجم ،أبو م مد ،اوس 

 .1383 ،ال ماد الناشر: القا رة الطبع : ال ايا  عشرة

الم لذ : عبذد الل بذا أحمذد الفذاكهي الن ذوَّ المكذي  ،شرح كقاٍ ال ذدوي يف الن ذو -142

 ،القذا رة -كقبذ  و بذ  الناشذر: م ،المقولي ضمضان أحمذد الذدمارَّ .الم قق: ي ،( ذ 972 - 899 

 . 1993- ذ1414 ،الطبع : الثانا 

الم لذذ : أبذذو سذذعاد السذذارايف ال سذذا بذذا عبذذد الل بذذا المرزبذذان  ،شذذرح كقذذاٍ سذذابوا  -143

 ،الناشذر: ياض الكقذب العصماذ  ،عصذي سذاد عصذي ،الم قق: أحمد حسا مهدلي ،( ذ 368 المقو : 

 . 2008 ،الطبع : اوولى ،لبنان -باروت 

شرح مشكِ الثاض الم ل : أبو جعفر أحمد با م مد بذا سذًلم  بذا عبذد المصذج بذا  -144

ت قاذذق: شذذعاب  ( ذذذ321سذذصم  اوزيَّ ال جذذرَّ المِّذذرَّ المعذذروِ بالط ذذاوَّ  المقذذو : 

 . 1494 ، ذ 1415 -اوضن وط الناشر: م سس  الرسال  الطبع : اوولى 

 مد بذا سذًلم  بذا عبذد المصذج بذا الم ل : أبو جعفر أحمد با م ،شرح معاين الثاض -145
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حقق  وقد  ل :  م مد  ،( ذ321سصم  اوزيَّ ال جرَّ المِّرَّ المعروِ بالط اوَّ  المقو : 

ضاجعذ  وضقذم كقبذ  وأبوابذ   ،مذا عصمذا  اوز ذر الشذرا  (م مذد سذاد جذاي ال ذق -ز رَّ النجاض 

الناشر:  ،لمدان  النبوا الباحث بمركز خدم  السن  با -وأحاياث : ي اوس  عبد الرحما المرعشصي 

 . 1994 ، ذ 1414 -الطبع : اوولى  ،عالم الكقب

القرشذي المخزومذي اِسذكندضاين  ،م مد بذا أبذي بكذر الذدماماني ،شرح مغني الصباب -146

الناشذذر: م سسذذ  القذذاضاخ  ،َذذ    وعصذذق عصاذذ : أحمذذد عذذّزو عنااذذ  ،( ذذذ 828المذذالكي  المقذذو : 

 . ذ1428اوولى  الطبع : ،لبنان-باروت-العربي 

الم لذذ : أحمذذد بذذا ال سذذاا بذذا عصذذي بذذا موسذذى الُخْسذذَرْوِجريَّ  ،شذذعب اِامذذان -147

عبذد .حققذ  وضاجذُ نِّوَذ  وخذرج أحاياثذ : ي ،( ذذ458أبو بكذر الباهقذي  المقذو :  ،الخراساين

سذصفا  الناشر: مكقب  الرشد لصنشر والقوزاُ بالرااض بالقعاون مُ الداض ال ،العصي عبد ال ماد حامد

 . 2003- ذ1423 ،الطبع : اوولى ،ببومباَّ بالهند

الم ل : أبو م مد عبذد الل بذا مسذصم بذا ققابذ  الذدانوضَّ  المقذو :  ،الشعر والشعرا  -148

 . ذ1423عا  النشر:  ،القا رة ،الناشر: ياض ال داث ،( ذ276

اوس  با أبى بكذر بذا  الم ل : مرعي با ،الشهاية الزكا  يف ثنا  اوِم  عصى ابا تاما  -149

الناشر:  ،الم قق: نجم عبد الرحما خص  ،( ذ1033أحمد الكرمى المقدسي ال نبصى  المقو : 

 .ه1404 ،الطبع : اوولى ،باروت -ياض الفرقان ، م سس  الرسال  

الم لذ : ضيذي الذداا ال سذا بذا م مذد بذا  ،الشواضي = ما تفري ب  بع  أِمذ  الصغذ  -150

الناشذر: الهائذ   ،ت قاذق وتقذدام: مِّذطفى حجذازَّ ،( ذذ650غاين  المقذو : ال سا القرشذي الِّذ

 . 1983- ذ1403 ،الطبع : اوولى ،القا رة -العام  لشئون المطابُ اومارا  

الم لذ : أحمذد بذا  ،الِّاحبي يف فق  الصغ  العربا  ومساِصها وسذنا العذرٍ يف كًلمهذا -151

 ،الناشذر: م مذد عصذي باضذون ،( ذذ395ساا  المقو : أبو ال  ،فاض  با زكراا  القزواني الرازَّ
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 . 1997- ذ1418الطبع : الطبع  اوولى 

الم ل : أحمد با عصي با أحمد الفزاضَّ القصقشندَّ  ،َبح اوعشى يف َناع  اِنشا -152

 .باروت ،الناشر: ياض الكقب العصما  ،( ذ821ثم القا رَّ  المقو : 

الم ل : أبو نِّر إسذماعاِ بذا حمذاي الجذو رَّ  ،با الِّ اح تاج الصغ  وَ اح العر -153

 -الناشذذر: ياض العصذذم لصمًلاذذاا  ،ت قاذذق: أحمذذد عبذذد الغفذذوض عطذذاض ،( ذذذ393الفذذاضابي  المقذذو : 

 . 1987- ذ1407الطبع : الرابع   ،باروت

الم ل : أبو القاسم خص  با عبذد المصذج بذا بشذكوال  ،الِّص  يف تاضاخ أِم  اوندلس -154

الناشذر:  ،عني بنشره وَذ    وضاجذُ أَذص : السذاد عذزت العطذاض ال سذاني ،( ذ 578  المقو :

 . 1955- ذ1374 ،الطبع : الثانا  ،مكقب  الخانجي

 . 1985- ذ1405 ،الطبع : اوولى -

 . ذ1418/1998 ،الطبع : اوولى -

 . 1974 -4 ،3 ،2الجز :  -1973 - 1الجز :  ،الطبع : اوولى -

ض البًلغ  وعصو  حقاِق اِعجاز الم لذ : ا اذى بذا حمذزة بذا عصذي بذا الطراز وسرا -155

الناشذذر: المكقبذذ   ( ذذذ745ال سذذاني العصذذوَّّ الطذذالبي المصقذذب بالم اذذد بذذالل المقو :  ،إبذذرا ام

 . ذ1423 ،باروت الطبع : اوولى -العنِّرا  

د با عثمذان بذا الم ل : شمس الداا أبو عبد الل م مد با أحم ،العرب يف خرب ما غرب -156

الناشذر:  ،الم قق: أبو  اجر م مد السذعاد بذا بسذاوين زغصذول ،( ذ748َقاْاماز الْ بي  المقو : 

 .باروت -ياض الكقب العصما  

أبذو  ،الم لذ : أحمذد بذا عصذي بذا عبذد الكذايف ،عرو  اوفذراح يف شذرح تصخذا  المفقذاح -
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الناشذر:  ،الذدكقوض عبذد ال ماذد  نذداوَّالم قذق:  ،( ذذ 773هبا  الداا السبكي  المقو :  ،حامد

 . 2003- ذ1423 ،الطبع : اوولى ،لبنان -باروت  ،المكقب  العِّرا  لصطباع  والنشر

ابا الوضاق  المقذو :  ،أبو ال سا ،الم ل : م مد با عبد الل با العبا  ،عصِ الن و -157

 ،الراذاض / السذعويا  - الناشر: مكقب  الرشد ،الم قق: م موي جاسم م مد الدضواش ،( ذ381

 . 1999- ذ1420 ،الطبع : اوولى

الم ل : أبو عصى ال سا با ضشاق القاذرواين اوزيَّ  ،العمدة يف م اسا الشعر وآياب  -158

الطبعذذ :  ،الناشذذر: ياض الجاذذِ ،الم قذذق: م مذذد م اذذي الذذداا عبذذد ال ماذذد ،( ذذذ 463 المقذذو : 

 . 1981- ذ1401 ،الخامس 

الم لذذ : م مذذوي بذذا عصذذي بّسذذ  المِّذذرَّ  المقذذو : بعذذد  ،م القجواذذدالعماذذد يف عصذذ -159

 ،الطبع : اوولى ،اِسكندضا  -الناشر: ياض العقادة  ،الم قق: م مد الِّايق قم اوى ،( ذ1367

 . ، 2004- ذ1425

ال سني  ،الم ل : م مد با أحمد با م مد با أحمد با إبرا ام رباربا ،عااض الشعر -160

الناشذر: مكقبذ   ،الم قذق: عبذد العزاذز بذا ناَذر المذانُ ،( ذذ322سذا  المقذو : أبذو ال  ،العصوَّ

 .القا رة -الخانجي 

الم لذ : أبذو م مذد عبذد الل بذا مسذصم بذا ققابذ  الذدانوضَّ  المقذو :  ،عاون اوخبذاض -161

 . ذ1418تاضاخ النشر:  ،باروت-الناشر: ياض الكقب العصما   ،( ذ276

 ،[285 - 198 : إبذرا ام بذا إسذ اق ال ربذي أبذو إسذ اق ]الم لذ ،غراب ال داث -162

الطبعذذ :  ،مكذذ  المكرمذذ  -الناشذذر: جامعذذ  أ  القذذرى  ،سذذصامان إبذذرا ام م مذذد العااذذد .الم قذذق: ي

 .ذ 1405 ،اوولى

 ،( ذذ290أبذو رالذب  المقذو : ن ذو  ،الم ل : المفضِ با سذصم  بذا عاَذم ،الفاخر -163
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 ،الناشذر: ياض إحاذا  الكقذب العرباذ  ،اجعذ : م مذد عصذي النجذاضمر ،ت قاق: عبد العصذام الط ذاوَّ

 . ذ1380 ،الطبع : اوولى ،عاسى البابي ال صبي

 ،الم لذ : أبذو القاسذم م مذوي بذا عمذرو بذا أحمذد ،الفاِق يف غراب ال داث واوثذر -164

م مذذد أبذذو الفضذذِ -الم قذذق: عصذذي م مذذد البجذذاوَّ  ،( ذذذ538الزمخشذذرَّ جذذاض الل  المقذذو : 

 .الطبع : الثانا  ،لبنان -الناشر: ياض المعرف   ،را امإب

فذذقح البذذاضَّ شذذرح َذذ اح البخذذاضَّ الم لذذ : أحمذذد بذذا عصذذي بذذا حجذذر أبذذو الفضذذِ  -165

ضقم كقب  وأبواب  وأحاياثذ : م مذد فذ اي  1379 ،باروت -العسقًلين الشافعي الناشر: ياض المعرف  

 .م ب الداا الخطاب عبد الباقي قا  بإخراج  وَ    وأشرِ عصى ربع :

الم ل : أبو حاتم سهِ با م مذد بذا عثمذان الجشذمي السجسذقاين  المقذو :  ،الفرق -166

 ،37المجصذد  ،الناشذر: مجصذ  المجمذُ العصمذي العراقذي ،الم قق: حاتم َالح الضذاما ،( ذ248

 . 1986- ذ1406

الم قذق:  ،( ذذ13الم ل : أبو م مد ثابت با أبي ثابت الصغذوَّ  المقذو : ق  ،الفرق -167

 . 1988- ذ1408 ،الطبع : الثالث  ،لبنان -باروت  ،الناشر: م سس  الرسال  ،حاتم الضاما

الم ل : أبو  ًلل ال سا با عبد الل با سهِ با سعاد با ا اذى بذا  ،الفروق الصغوا  -168

: ياض الناشذر ،حققذ  وعصذق عصاذ : م مذد إبذرا ام سذصام ،( ذذ395مهران العسكرَّ  المقو : ن و 

 .مِّر -القا رة  ،العصم والثقاف  لصنشر والقوزاُ

جمال اِسًل  الكراباسي  ،أبو المظفر ،الم ل : أسعد با م مد با ال ساا ،الفروق -169

 ،عبد السقاض أبو غدة .ضاجع : ي ،م مد رمو  .الم قق: ي ،( ذ570الناسابوضَّ ال نفي  المقو : 

 . 1982 - ذ 1402 ،ع : اوولىالطب ،الناشر: وزاضة اووقاِ الكواقا 

الم ل : ًَلح الداا أبو سعاد خصاِ بذا كاكصذدَّ  ،الفِّول المفادة يف الواو المزادة -170
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الناشذذر: ياض  ،الم قذذق: حسذذا موسذذى الشذذاعر ،( ذذذ761بذذا عبذذد الل الدمشذذقي العًلِذذي  المقذذو : 

 . 1990- ذ 1410 ،الطبع : اوولى ،عمان -البشار 

الم لذ : أبذو عبذد الل أحمذد بذا م مذد بذا حنبذِ بذا  ذًلل بذا أسذد  فضاِِ الِّ اب  -171

باذروت  -وَي الل م مد عبا  الناشر: م سسذ  الرسذال   .الم قق: ي ( ذ241الشاباين  المقو : 

 . 1983 -هـ1403 ،الطبع : اوولى

بي الم ل : عبد المصج با م مد با إسماعاِ أبو منِّوض الثعال ،فق  الصغ  وسر العربا  -172

الطبعذ : الطبعذ   ،الناشر: إحاذا  الذرتاث العربذي ،الم قق: عبد الرزاق المهدَّ ،( ذ429 المقو : 

 . 2002 - ذ 1422اوولى 

 المَعاَذذُر لم ّمذذد أضكذذون -173
ة
منشذذوضات عواذذدات  ،ترجمذذ : عذذايل العذذوا ،الِفكذذُر الَعربذذي

 . 3/1985باضاس ط:-باروت

سقِشراِق َوَتأثاُرَ ذ -174
ِ
ذرِ َفصَسفُ  اَ َِ  اْلُمَعا

ن
ٍِ العربذي ضِذاس  ،أحمذد سذَمااصوفقِش.ي ،ا يف اوي

-الناشذر: ياض الفكذر العربذي ،واوغسذًلفاا ،وسذصوفاناا ،المشاخ  لجمهوضاذات البوسذن  والهرسذج

 . . 1998- ذ1418الطبع  اوولى  -القا رة-مِّر

 المقذذو : أبذذو عبذذد الل  ،فهذذم القذذرآن ومعاناذذ  الم لذذ : ال ذذاضث بذذا أسذذد الم اسذذبي -175

 .1398 ،باروت الطبع : الثانا  -الم قق: حساا القوتصي الناشر: ياض الكندَّ ، ياض الفكر  ( ذ243

الم لذ : م مذد بذا شذاكر بذا أحمذد بذا عبذد الذرحما بذا شذاكر بذا  ،فوات الوفاذات -176

الناشذر: ياض  ،الم قذق: إحسذان عبذا  ،( ذذ764 اضون با شاكر المصقب بًِّلح الداا  المقو : 

 .باروت -َايض 

الم لذ : مجذد الذداا أبذو رذا ر م مذد بذا اعقذوٍ الفاروزآبذايى  ،القامو  الم اط -177

بإشذذراِ: م مذذد نعذذام  ،ت قاذذق: مكقذذب ت قاذذق الذذرتاث يف م سسذذ  الرسذذال  ،( ذذذ817 المقذذو : 
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 ، الطبعذ : الثامنذ ،لبنذان -باذروت  ،الناشر: م سس  الرسال  لصطباع  والنشر والقوزاذُ ،العرقُسوسي

 . 2005- ذ1426

الم ل : أبو ال سا عصي با أبي الكذر  م مذد بذا م مذد بذا عبذد  ،الكامِ يف القاضاخ -178

ت قاق: عمر عبد  ،( ذ630عز الداا ابا اوثار  المقو :  ،الكرام با عبد الواحد الشاباين الجزضَّ

 . 1997 ذ / 1417 ،ىالطبع : اوول ،لبنان -باروت  ،الناشر: ياض الكقاٍ العربي ،السًل  تدمرَّ

الم ل : أبو  ًلل ال سا با عبد الل با سذهِ بذا سذعاد بذا ا اذى  ،كقاٍ الِّناعقاا -179

الم قق: عصي م مذد البجذاوَّ وم مذد أبذو الفضذِ  ،( ذ395با مهران العسكرَّ  المقو : ن و 

 . ذ1419عا  النشر:  ،باروت -الناشر: المكقب  العنِّرا   ،إبرا ام

الم ل : أبو عبد الرحما الخصاِ با أحمد با عمرو با تمام الفرا اذدَّ  ،كقاٍ العاا -180

الناشذذر: ياض  ،ي إبذذرا ام السذذامراِي ،الم قذذق: ي مهذذدَّ المخزومذذي ،( ذذذ170البِّذذرَّ  المقذذو : 

 . .ومكقب  الهًلل

عبذد الل بذا  ،الكقذاٍ المِّذن  يف اوحاياذث والثذاض الم لذ : أبذو بكذر بذا أبذي شذاب  -181

الم قذذق: كمذذال اوسذذ   ( ذذذ235ا ام بذذا عثمذذان بذذا خواسذذقي العبسذذي  المقذذو : م مذذد بذذا إبذذر

 .1409 ،الرااض الطبع : اوولى -ال وت الناشر: مكقب  الرشد 

المصقذب سذابوا   ،أبو بشذر ،الم ل : عمرو با عثمان با قنرب ال اضثي بالوَ  ،الكقاٍ -182

الطبع :  ،القا رة ،لناشر: مكقب  الخانجيا ،الم قق: عبد السًل  م مد  اضون ،( ذ180 المقو : 

 . 1988- ذ1408 ،الثالث 

 ،الكشاِ عا حقاِق غوام  القنزاِ الم ل : أبو القاسم م موي با عمرو بذا أحمذد -183

 -باذذروت الطبعذذ : الثالثذذ   -الناشذذر: ياض الكقذذاٍ العربذذي  ( ذذذ538الزمخشذذرَّ جذذاض الل  المقذذو : 
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 . ذ1407

الم ل : أبو بكر أحمد با عصي با ثابذت بذا أحمذد بذا مهذدَّ  ،رواا الكفاا  يف عصم ال -184

 ،الم قذق: أبذو عبذدالل السذوضقي ، إبذرا ام حمذدَّ المذدين ،( ذ463الخطاب البغدايَّ  المقو : 

 .المدان  المنوضة -الناشر: المكقب  العصما  

ال ساني الم ل : أاوٍ با موسى  ،الكصاات معجم يف المِّطص ات والفروق الصغوا  -185

م مذذد  -الم قذذق: عذذدنان يضواذذش  ،( ذذذ1094أبذذو البقذذا  ال نفذذي  المقذذو :  ،القرامذذي الكفذذوَّ

 .باروت -الناشر: م سس  الرسال   ،المِّرَّ

الم ل : أبو الفدا  عماي الداا إسماعاِ با عصذي بذا  ،الكناش يف فني الن و والِّرِ -186

 732َذاحب حمذاة  المقذو :  ،الم اذدالمصذج  ،م موي با م مد ابا عمر با شا نشاه با أاوٍ

 ،الناشر: المكقب  العِّذرا  لصطباعذ  والنشذر ،يضاس  وت قاق: الدكقوض ضااض با حسا الخوا  ،( ذ

 . 2000عا  النشر:  ،لبنان -باروت 

أبو القاسم  ،الم ل : عبد الرحما با إس اق البغدايَّ النهاوندَّ الزجاجي ،الًلمات -187

 ذذ 1405 ،الطبعذ : الثاناذ  ،يمشق -الناشر: ياض الفكر  ،ق: مازن المباضكالم ق ،( ذ337 المقو : 

1985 . 

الًلمُ العزازَّ شذرح ياذوان المقنبذي الم لذ : أبذو العذًل  أحمذد بذا عبذد الل المعذرَّ  -188

الناشذذر: مركذذز المصذذج فاِّذذِ لصب ذذوث  ،الم قذذق: م مذذد سذذعاد المولذذوَّ ( ذذذ 449 - 363 

 . 2008- ذ1429 ،اوولىوالدضاسات اِسًلما  الطبع : 

الم لذذ : أبذذو منِّذذوض عبذذد المصذذج بذذا م مذذد بذذا إسذذماعاِ الثعذذالبي  ،لبذذاٍ الياٍ -189

الطبعذذ :  ،باذذروت / لبنذذان -الناشذذر: ياض الكقذذب العصماذذ   ،ت قاذذق: أحمذذد حسذذا لذذبِ ،الناسذذابوضَّ

 . 1997- ذ1417 ،اوولى
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عبذد الل بذا ال سذاا بذا عبذد الل  الم لذ : أبذو البقذا  ،الصباٍ يف عصِ البنا  واِعذراٍ -190

الناشذر: ياض  ،عبذد اِلذ  النبهذان .الم قذق: ي ،( ذذ616العكربَّ البغدايَّ م ب الذداا  المقذو : 

 . 1995 ذ 1416 ،الطبع : اوولى ،يمشق -الفكر 

الصبذذاٍ يف عصذذو  الكقذذاٍ الم لذذ : أبذذو حفذذ  سذذراج الذذداا عمذذر بذذا عصذذي بذذا عذذايل  -191

الم قق: الشاخ عايل أحمد عبد الموجذوي والشذاخ  ( ذ775ماين  المقو : ال نبصي الدمشقي النع

- ذذ  1419 ،باذروت / لبنذان الطبعذ : اوولذى -عصي م مذد معذوض الناشذر: ياض الكقذب العصماذ  
1998 . 

جمال الذداا ابذا منظذوض  ،أبو الفضِ ،الم ل : م مد با مكر  با عصى ،لسان العرٍ -192

 -الطبعذ : الثالثذ   ،باذروت -الناشذر: ياض َذايض  ،( ذذ711ى  المقذو : اونِّاضَّ الروافعى اِفراق
 . . ذ1414

  ،إِْسَماِعاِ َكاًلنِي ،لَِما ا ُاَزانُفوَن القَّاِضاَخ َوَاْعَبُثوَن بالَ َقاِِِق  -193
ّ
الطبعذ   ،المكقب اِسًلمي

 . ذ1413،الثانا 

أبذو  ،اع با أبي بكر الجذْاميالم ل : م مد با حسا با ِسب ،الصم   يف شرح المص   -194

الم قذق: إبذرا ام بذا سذالم  ،( ذذ720المعذروِ بذابا الِّذاِغ  المقذو :  ،شذمس الذداا ،عبد الل

الممصكذ  العرباذ   ،المدانذ  المنذوضة ،الناشر: عماية الب ث العصمي بالجامع  اِسذًلما  ،الِّاعدَّ

 . 2004 ذ/1424 ،الطبع : اوولى ،السعويا 

 ،( ذذ392الم ل : أبذو الفذقح عثمذان بذا جنذي الموَذصي  المقذو :  ،ربا الصمُ يف الع -195

 .الكوات -الناشر: ياض الكقب الثقافا   ،الم قق: فاِز فاض 

أبذو عبذد الل  المقذو :  ،الم ل : ال سذاا بذا أحمذد بذا خالواذ  ،لاس يف كًل  العرٍ -196

 . 1979 - ذ 1399 ،ك  المكرم م ،الطبع : الثانا  ،الم قق: أحمد عبد الغفوض عطاض ،( ذ370
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الم ل : م مد با أحمد با أبي سهِ شمس اوِمذ  السرخسذي  المقذو :  ،المبسوط -197

 . 1993- ذ1414تاضاخ النشر:  ،الطبع : بدون ربع  -باروت -الناشر: ياض المعرف   ،( ذ483

: القاسم با فاره الم ل  ،مقا الشاربا  = حرز اوماين ووج  القهاين يف القرا ات السبُ -198

الم قق: م مذد تمذام الزعبذي  ( ذ590أبو م مد الشاربي  المقو :  ،با خص  با أحمد الرعاني

 . 2005- ذ1426 ،الناشر: مكقب  ياض الهدى وياض الغوثاين لصدضاسات القرآنا  الطبع : الرابع 

نِّذر الل بذا  ،الم لذ : يذاا  الذداا بذا اوثاذر ،المثِ الساِر يف أيٍ الكاتب والشذاعر -199

الناشذر: ياض هنضذ  مِّذر لصطباعذ   ،بدوَّ ربان  ،الم قق: أحمد ال ويف ،( ذ637م مد  المقو : 

 .الفجال  ذ القا رة ،والنشر والقوزاُ

 ،الم ل : عبذد الذرحما بذا إسذ اق البغذدايَّ النهاونذدَّ الزجذاجي ،مجالس العصما  -200

 -الناشذر: مكقبذ  الخذانجي  ،  م مذد  ذاضونالم قذق: عبذد السذًل ،( ذذ337أبو القاسم  المقو : 
 . 1983- ذ1403الطبع : الثانا   ،ياض الرفاعي بالرااض ،القا رة

 ،أبو العبا  ،الم ل : أحمد با ا اى با زاد با سااض الشاباين بالوَ  ،مجالس ثعصب -201

 .ما المكقب  الشامص  ،( ذ291المعروِ بثعصب  المقو : 

ُ الفواِذد الم لذ : أبذو ال سذا نذوض الذداا عصذي بذا أبذي بكذر بذا مجمُ الزواِذد ومنبذ -202

القا رة  ،الم قق: حسا  الداا القدسي الناشر: مكقب  القدسي ( ذ807سصامان الهاثمي  المقو : 

 . 1994 ، ذ 1414عا  النشر: 

أبذو  ،الم ل : أحمد با فذاض  بذا زكراذا  القزوانذي الذرازَّ ،مجمِ الصغ  َبا فاض  -203

ياض النشذذر: م سسذذ   ،يضاسذذ  وت قاذذق: ز اذذر عبذذد الم سذذا سذذصطان ،( ذذذ395 المقذذو :  ال سذذاا

 . 1986- ذ1406 -الطبع  الثانا   ،باروت -الرسال  
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الم لذذ : تقذي الذداا أبذذو العبذا  أحمذذد بذا عبذد ال صذذام بذا تاماذذ   ،مجمذوع الفقذاوى -204

الناشر: مجمُ المصذج فهذد  ،سمالجامُ: عبد الرحما با م مد با قا ،( ذ728ال راين  المقو : 

عذذذذا  النشذذذذر:  ،الممصكذذذذ  العرباذذذذ  السذذذذعويا  ،المدانذذذذ  النبواذذذذ  ،لطباعذذذذ  المِّذذذذ   الشذذذذرا 

 . 1995 ذ/1416

أبذو  ،الصاثذي ،الم ل : عمرو با ب ر با م بوٍ الكنذاين بذالوَ  ،الم اسا واويداي -205

عذذا  النشذذر:  ،باذذروت ،الهذذًلل الناشذذر: ياض ومكقبذذ  ،( ذذذ255الشذذهار بالجذذاح   المقذذو :  ،عثمذذان

 . ذ1423

الم رض الوجاز يف تفسار الكقاٍ العزاز الم ل : أبذو م مذد عبذد ال ذق بذا غالذب بذا  -206

الم قذق: عبذد السذًل  عبذد  ( ذذ542عبد الرحما با تما  با عطا  اوندلسي الم اضبي  المقو : 

 . ذ1422 -ولى باروت الطبع : او -الشايف م مد الناشر: ياض الكقب العصما  

الم لذ : القايذي م مذد بذا عبذد الل أبذو بكذر بذا العربذي  ،الم ِّول يف أَول الفق  -207

 ،سذعاد فذوية -الم قذق: حسذاا عصذي الاذدضَّ  ،( ذذ543المعافرَّ اَشذباصي المذالكي  المقذو : 

 . 1999 - ذ 1420 ،الطبع : اوولى ،عمان -الناشر: ياض البااضق 

الم ل : عثمان با سذعاد بذا عثمذان بذا عمذر أبذو عمذرو  ،اح الم كم يف نقط المِّ -208

 ،الطبعذ : الثاناذ  ،يمشذق -الناشذر: ياض الفكذر  ،عذزة حسذا .الم قذق: ي ،( ذذ444الداين  المقذو : 

 .ذ 1407

الم ل : أبو ال سا عصي با إسماعاِ بذا سذاده المرسذي  ،الم كم والم اط اوعظم -209

الطبعذذ :  ،باذذروت -الناشذذر: ياض الكقذذب العصماذذ   ،نذذداوَّالم قذذق: عبذذد ال ماذذد   ،( ذذذ458 ت: 

 . 2000- ذ1421 ،اوولى

 المقو : الم ل : ال اف  عبد العظام با عبد القوَّ المنْضَّ  ،مخقِّر سنا أبي ياوي -210
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 -الراذاض  ،الناشر: مكقب  المعاضِ لصنشر والقوزاُ ،الم قق: م مد َب ي با حسا حًلق ،( ذ 656
 . 2010- ذ1431 ،الطبع : اوولى ،السعويا  الممصك  العربا 

الم ل : أبو الفدا  عماي الداا إسماعاِ با عصي با م موي  ،المخقِّر يف أخباض البشر -211

 ،( ذذ732َذاحب حمذاة  المقذو :  ،المصذج الم اذد ،با م مد ابذا عمذر بذا شا نشذاه بذا أاذوٍ

 .الطبع : اوولى ،الناشر: المطبع  ال سانا  المِّرا 

الم لذ : أبذو م مذد  ،مرآة الجنان وعربة الاقظان يف معرف  ما اعقرب ما حوايث الزمذان -212

ويذُ حواشذا :  ،( ذذ768عفا  الداا عبد الل با أسعد بذا عصذي بذا سذصامان الاذافعي  المقذو : 

 . 1997- ذ1417 ،الطبع : اوولى-لبنان-باروت ،لناشر: ياض الكقب العصما  ،خصاِ المنِّوض

ت: م مذد أبذو  ،أبذو الطاذب الصغذوَّ ،الم ل : عبد الواحد با عصذي ،لن وااامراتب ا -213

 . 2009 ذ/1430-باروت-الناشر: المكقب  العِّرا  ،الفضِ إبرا ام

أبو ال سا  ،م مد (الم ل : عصي با  سصطان ،مرقاة المفاتاح شرح مشكاة المِّاباح -214

الطبعذ : -لبنذان-باذروت ،اشذر: ياض الفكذرالن ،( ذذ1014نوض الداا المًل الهروَّ القاضَّ  المقو : 

 . 2002 - ذ 1422 ،اوولى

جذًلل الذداا  ،اذالم ل : عبذد الذرحما بذا أبذي بكذر ،المز ر يف عصذو  الصغذ  وأنواعهذا -215

 ،باذروت -الناشذر: ياض الكقذب العصماذ   ،الم قق: ف اي عصذي منِّذوض ،( ذ911الساوري  المقو : 

 . 1998 ذ 1418 ،الطبع : اوولى

م مذذد  .الم قذذق: ي ( ذذذ 377المسذذاِِ البِّذذراات الم لذذ : أبذذو عصذذي الفاضسذذي  ت  -216

 . ذ1985- ذ1405 ،الشارر أحمد م مد أحمد الناشر: مطبع  المدين الطبع : اوولى

عصذي  .الم قذق: ي ،الم ل : أبذو عصذي الن ذوَّ ،المساِِ العسكراات يف الن و العربي -217

الناشذر:  الذداض العصماذ  الدولاذ   ،(ي وضِاس الدضاسذات العصاذاجابر المنِّوضَّ  أسقا  الن و العرب
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 . ، 2002عا  النشر:  ،(اوضين - عمان  (لصنشر والقوزاُ وياض الثقاف  لصنشر والقوزاُ

الم ل : أبو البقا  عبد الل بذا ال سذاا بذا عبذد الل العكذربَّ  ،مساِِ خًلفا  يف الن و -218

الناشذر: ياض الشذرق  ،الم قذق: م مذد خاذر ال صذواين ،( ذذ616البغدايَّ م ذب الذداا  المقذو : 

 . 1992 ذ 1412 ،الطبع : اوولى ،باروت -العربي 

 ،( ذ505الم ل : أبو حامد م مد با م مد الغزالي الطوسي  المقو :  ،المسقِّفى -219

 - ذذ 1413 ،الطبعذ : اوولذى ،الناشذر: ياض الكقذب العصماذ  ،ت قاق: م مد عبد السًل  عبد الشايف
1993 . 

الم ل : شهاٍ الداا م مذد بذا أحمذد بذا منِّذوض  ،المسقطرِ يف كِ فا مسقطرِ -220

 . ذ1419 ،الطبع : اوولى ،باروت -الناشر: عالم الكقب  ،( ذ852اوبشاهي أبو الفقح  المقو : 

الم ل : الشافعي أبو عبد الل م مد با إيضاذس  ،(مسند اِما  الشافعي  ترتاب سنجر -221

ا العبا  با عثمان با شافُ با عبد المطصب با عبد منذاِ المطصبذي القرشذي المكذي  المقذو : ب

حقذذق  ،( ذذذ745عصذذم الذذداا  المقذذو :  ،أبذذو سذذعاد ،ضتبذذ : سذذنجر بذذا عبذذد الل الجذذاولي ،( ذذذ204

 ،الناشذر: شذرك  غذرا  لصنشذر والقوزاذُ ،نِّوَ  وخرج أحاياث  وعصذق عصاذ : مذا ر ااسذاا ف ذِ

 . 2004- ذ1425 ،بع : اوولىالط ،الكوات

الم ل : أبو بكذر عبذد الل بذا الزباذر بذا عاسذى بذا عباذد الل القرشذي  ،مسند ال مادَّ -222

حقذق نِّوَذ  وخذرج أحاياثذ : حسذا سذصام أسذد  ،( ذذ219اوسدَّ ال مادَّ المكي  المقو : 

اَضاينّ  . 1996 ،الطبع : اوولى ،سوضاا -يمشق  ،الناشر: ياض السقا ،الدَّ

 ،المسند الِّ اح المخقِّر بنقِ العدل عا العدل إلى ضسول الل َصى الل عصا  وسصم -223

الم قق: م مذد  ،( ذ261الم ل : مسصم با ال جاج أبو ال سا القشارَّ الناسابوضَّ  المقو : 

 .باروت -الناشر: ياض إحاا  الرتاث العربي  ،ف اي عبد الباقي
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م مد مكي بذا أبذي رالذب َحّمذوش بذا م مذد بذا مشكِ إعراٍ القرآن الم ل : أبو  -224

حذذاتم  .الم قذذق: ي ( ذذذ437مخقذذاض القاسذذي القاذذرواين ثذذم اوندلسذذي القرربذذي المذذالكي  المقذذو : 

 . ذ1405 ،باروت الطبع : الثانا  -َالح الضاما الناشر: م سس  الرسال  

عصي الفاومي ثم الم ل : أحمد با م مد با  ،المِّباح المنار يف غراب الشرح الكبار -225

 .باروت -الناشر: المكقب  العصما   ،( ذ770أبو العبا   المقو : ن و  ،ال موَّ

 ،( ذ276الم ل : أبو م مد عبد الل با مسصم با ققاب  الدانوضَّ  المقو :  ،المعاضِ -226

 . . 1992 ،الطبع : الثانا  ،القا رة ،الناشر: الهائ  المِّرا  العام  لصكقاٍ ،ت قاق: ثروت عكاش 

 ،البصخي ثذم البِّذرَّ ،الم ل : أبو ال سا المجاشعي بالوَ  ،معاين القرآن لِلخفش -227

ت قاذق: الذدكقوضة  ذدى م مذوي قراعذ  الناشذر:  ( ذذ215المعروِ باوخفش اووسط  المقذو : 

 . 1990- ذ1411 ،القا رة الطبع : اوولى ،مكقب  الخانجي

زكراا ا اى با زااي با عبذد الل بذا منظذوض الذداصمي الفذرا  الم ل : أبو  ،َمَعانِي القرآن -228

 -مِّذر -الناشر: المِّرا  ياض المِّرا  لصقألا  والرتجم   ،الم قق: مجموع  ،( ذ207 المقو : 
 .الطبع : اوولى

الم لذذ : أبذذو م مذذد عبذذد الل بذذا مسذذصم بذذا ققابذذ   ،المعذذاين الكباذذر يف أباذذات المعذذاين -229

عبذذد  ،( ذذذ 1373الم قذذق: المسقشذذرق ي سذذالم الكرنكذذوَّ  ت  ،( ذذذ276 الذذدانوضَّ  المقذذو :

 -الناشر: مطبع  ياِرة المعاضِ العثماناذ   ،( ذ 1386 - 1313الرحما با ا اى با عصي الاماين  
 ،ثذم َذوضهتا: ياض الكقذب العصماذ  ، [1949 ، ذذ1368بالهنذد ]الطبعذ  اوولذى  ،حادض آباي الذدكا

 . . [ 1984- ذ1405 ،ولىلبنان ]الطبع  او -باروت 

فايذِ َذالح السذامراِي الناشذر: ياض الفكذر لصطباعذ  والنشذر  .معاين الن و الم لذ : ي -230

 . 2000- ذ1420 ،اوضين الطبع : اوولى -والقوزاُ 
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الم ل : شهاٍ الذداا أبذو عبذد الل  ،معجم اويبا  = إضشاي اوضاب إلى معرف  اوياب -231

الناشذذر: ياض  ،الم قذذق: إحسذذان عبذذا  ،( ذذذ626رومذذي ال مذذوَّ  المقذذو : اذذاقوت بذذا عبذذد الل ال

 . . 1993- ذ1414 ،الطبع : اوولى ،باروت ،الغرٍ اِسًلمي

 ،الم ل : أبو إبرا ام إسذ اق بذا إبذرا ام بذا ال سذاا الفذاضابي ،معجم ياوان اويٍ -232

ربعذذ :  ،ض إبذذرا ام أنذذاسمراجعذذ : يكقذذو ،ت قاذذق: يكقذذوض أحمذذد مخقذذاض عمذذر ،( ذذذ350 المقذذو : 

 . . 2003- ذ1424عا  النشر:  ،القا رة ،م سس  ياض الشعب لصِّ اف  والطباع  والنشر

أبذذو  ،الم لذذ : أحمذذد بذذا فذذاض  بذذا زكراذذا  القزوانذذي الذذرازَّ ،معجذذم مقذذاااس الصغذذ  -233

نشذر: عذا  ال ،الناشذر: ياض الفكذر ،الم قق: عبد السًل  م مد  ذاضون ،( ذ395ال ساا  المقو : 

 . . 1979 - ذ 1399

الم ل : عبد الل با اوس  با أحمد با عبد الل ابا  ،مغني الصباب عا كقب اوعاضاب -234

مذازن المبذاضك /  .الم قذق: ي ،( ذذ761ابذا  شذا   المقذو :  ،جمذال الذداا ،أبذو م مذد ،اوس 

 . 1985 ،الطبع : السايس  ،يمشق -الناشر: ياض الفكر  ،م مد عصي حمد الل

الم ل : أبذو عبذد الل م مذد بذا عمذر بذا ال سذا بذا  ،مفاتاح الغاب = القفسار الكبار -235

الناشذر: ياض  ،( ذذ606ال ساا القامي الرازَّ المصقب بفخر الداا الرازَّ خطاب الذرَّ  المقذو : 

 . ذ1420 -الطبع : الثالث   -باروت -إحاا  الرتاث العربي 

بكر عبد القا ر با عبد الرحما بذا م مذد الفاضسذي  الم ل : أبو ،المفقاح يف الِّرِ -236

كصاذ   ،حققذ  وقذد  لذ : الذدكقوض عصذي توفاذق الَ َمذد ،( ذذ471الجرجاين الذداض  المقذو :  ،اوَِ

الطبعذذ : اوولذذى  ،باذذروت -الناشذذر: م سسذذ  الرسذذال   ،عمذذان -إضبذذد  -جامعذذ  الارمذذوك  -الياٍ 

 (. 1987- ذ1407 

 ،الم لذذ : أبذذو القاسذذم م مذذوي بذذا عمذذرو بذذا أحمذذد ،راٍالمفِّذذِ يف َذذنع  اِعذذ -237
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 -الناشذذر: مكقبذذ  الهذذًلل  ،عصذذي بذذو مص ذذم .الم قذذق: ي ،( ذذذ538الزمخشذذرَّ جذذاض الل  المقذذو : 

 . 1993 ،الطبع : اوولى ،باروت

الم لذذ : أبذذو  ،(المقاَذذد الشذذافا  يف شذذرح الخًلَذذ  الكافاذذ   شذذرح ألفاذذ  ابذذا مالذذج -238

الم قق: مجموعذ  م ققذاا الناشذر: معهذد  ،( ذ 790سى الشاربي  المقو  إس ق إبرا ام با مو

 ،الطبعذ : اوولذذى ،مكذ  المكرمذذ  -الب ذوث العصماذ  وإحاذذا  الذرتاث اِسذذًلمي بجامعذ  أ  القذذرى 

 . . 2007- ذ1428

 ،أبذذو العبذذا  ،الم لذذ : م مذذد بذذا ازاذذد بذذا عبذذد اوكذذرب الثمذذالى اوزيَّ ،المققضذذب -239

 - .الناشر: عالم الكقب ،الم قق: م مد عبد الخالق عظام  ،( ذ285ي  المقو : المعروِ بالمرب

 .باروت

أبذو م مذد ال راذرَّ  ،الم ل : القاسم با عصي با م مذد بذا عثمذان ،مص   اِعراٍ -240

الطبعذذ :  ،القذذا رة/ مِّذذر -الناشذذر: ياض السذذًل   ،الم قذذق: بذذدون ،( ذذذ516البِّذذرَّ  المقذذو : 

 . 2005- ذ 1426 ،اوولى

 ،الَ ْضذَرمي اِشذباصي ،الم ل : عصي با م ما با م مذد ،الممقُ الكبار يف القِّرا  -241

 . 1996 الطبع : اوولى ،الناشر: مكقب  لبنان ،( ذ669أبو ال سا المعروِ بابا عِّفوض  المقو : 

الم لذذ : أحمذذد بذذا ال سذذاا بذذا عصذذي بذذا موسذذى الُخْسذذَرْوِجريَّ  ،مناقذذب الشذذافعي -242

 -مكقبذذ  ياض الذذرتاث  ،السذذاد أحمذذد َذذقر :ت ،( ذذذ458أبذذو بكذذر الباهقذذي  المقذذو :  ،اينالخراسذذ
 . 1970- ذ1390 ،اوولى :ط ،القا رة

الم ل : جمذال الذداا أبذو الفذرج عبذد الذرحما بذا  ،المنقظم يف تاضاخ اومم والمصوك -243

مِّطفى عبد القذايض  ،الم قق: م مد عبد القايض عطا ،( ذ597عصي با م مد الجوزَّ  المقو : 

 . 1992- ذ1412 ،الطبع : اوولى ،باروت ،الناشر: ياض الكقب العصما  ،عطا



  

سِيبَويهِالجِنَايَةُ عَلَى  671 

شرح كقذاٍ القِّذرا  وبذي عثمذان المذازين الم لذ : أبذو الفذقح  ،المنِّ  َبا جني -244

الناشذر: ياض إحاذا  الذرتاث القذدام الطبعذ : اوولذى يف  ( ذ392عثمان با جني الموَصي  المقو : 

 . 1954أغسطس سن   - ذ 1373 ج  سن   َّ ال

الم لذ : اوسذ  بذا تغذرَّ بذريَّ بذا عبذد الل  ،المنهِ الِّايف والمسذقو  بعذد الذوايف -245

حققذ  وويذُ حواشذا : يكقذوض  ،( ذ874جمال الداا  المقو :  ،أبو الم اسا ،الظا رَّ ال نفي

 .الناشر: الهائ  المِّرا  العام  لصكقاٍ ،م مد م مد أماا

الم ل : إبرا ام با موسى با م مد الصخمي الغرناري الشهار بالشذاربي  ،موافقاتال -246

الطبع :  ،الناشر: ياض ابا عفان ،الم قق: أبو عبادة مشهوض با حسا آل سصمان ،( ذ790 المقو : 

 . 1997 ذ/ 1417الطبع  اوولى 

عبد السًل  بذا عبذد الم ل : تقي الداا أبو العبا  أحمد با عبد ال صام با  ،النبوات -247

الم قق: عبد  ،( ذ728الل با أبي القاسم با م مد ابا تاما  ال راين ال نبصي الدمشقي  المقو : 

الطبعذ :  ،الممصكذ  العرباذ  السذعويا  ،الراذاض ،الناشر: أيذوا  السذص  ،العزاز با َالح الطواان

 . 2000 ذ/1420 ،اوولى

َهاصي -248 الم ل : أبو القاسم عبد الرحما با عبد الل بذا أحمذد  ،نقاِِ الفكر يف النَّ و لصسة

 - 1412الطبعذذ  اوولذذى:  ،باذذروت -الناشذذر: ياض الكقذذب العصماذذ   ،( ذذذ581السذذهاصي  المقذذو : 
1992 . 

أبذذو سذذعد البذذى  ،الم لذذ : منِّذذوض بذذا ال سذذاا الذذرازَّ ،نثذذر الذذدض يف الم ايذذرات -249

باذذروت  -الناشذذر: ياض الكقذذب العصماذذ   ،م فذذوط الم قذذق: خالذذد عبذذد الغنذذي ،( ذذذ421 المقذذو : 

 . 2004 - ذ 1424 ،الطبع : اوولى ،/لبنان

الم لذذ : عبذذذد الذذرحما بذذذا م مذذد بذذذا عباذذذد الل  ،نز ذذ  اولبذذذا  يف ربقذذات اويبذذذا  -250
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 ،الم قذق: إبذرا ام السذامراِي ،( ذذ577كمال الداا اونباضَّ  المقذو :  ،أبو الربكات ،اونِّاضَّ

 . . 1985- ذ1405 ،الطبع : الثالث  ،اوضين -الزضقا   ،قب  المناضالناشر: مك

 ،و كذذر وزار ذذا لسذذان الذذداا بذذا الخطاذذب ،نفذذح الطاذذب مذذا غِّذذا اونذذدلس الرراذذب -251

الم قذق: إحسذان  ،( ذ1041الم ل : شهاٍ الداا أحمد با م مد المقرَّ القصمساين  المقو : 

 .الطبع : ربُ عصى مداض سنوات .لبنان -باروت  -الناشر: ياض َايض ،عبا 

أبذو الفذرج  المقذو :  ،الم ل : قدام  با جعفر با قدام  با زااي البغذدايَّ ،نقد الشعر -252

 .ه1302 ،الطبع : اوولى ،قسطنطانا  -الناشر: مطبع  الجواِب  ،( ذ337

ذال بذا الم ل : عصي با فَ  (النكت يف القرآن الكرام  يف معاين القرآن الكرام وإعراب  -253 ضَّ

عبذد الل  .يضاسذ  وت قاذق: ي ( ذذ479أبذو ال سذا  المقذو :  ،عصي با غالب الُمَجاِشِعي القارواين

 . 2007- ذ1428 ،باروت الطبع : اوولى -عبد القايض الطواِ ياض النشر: ياض الكقب العصما  

ذنَْقْمرَّن  -254  ،يضاسذ  وت ِقاذق: َضِشذاد بصَ باذب ،النةَكُت فِذي َتفسذاِر َكذًلِ  ِسذْاَبَوْاِ  لِلَْعَصذِم الشَّ

 . 1999-ذ 1420الناشر: وزاضة اووقاِ الممصك  المغرابا  

جًلل الذداا  ،الم ل : عبد الرحما با أبي بكر ، مُ الهوامُ يف شرح جمُ الجوامُ -255

 .مِّر -الناشر: المكقب  القوفاقا   ،الم قق: عبد ال ماد  نداوَّ ،( ذ911الساوري  المقو : 

الم ل : ًَلح الداا خصاِ با أابج با عبد الل الِّذفدَّ  المقذو :  ،الوايف بالوفاات -256

عذا   ،باذروت -الناشذر: ياض إحاذا  الذرتاث  ،الم قق: أحمد اوضنذاؤوط وتركذي مِّذطفى ،( ذ764

 . 2000 - ذ1420النشر:

لقايض الم ل : مِّطفى َايق با عبد الرزاق با سعاد با أحمد با عبد ا ،وحي القصم -257

 . 2000- ذ1421الطبع : اوولى  ،الناشر: ياض الكقب العصما  ،( ذ1356الرافعي  المقو : 

الوساط يف تفسار القرآن المجاد الم ل : أبو ال سا عصي با أحمد با م مد با عصي  -258
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الناشر:  ،ت قاق وتعصاق: جماع  ما الم ققاا ( ذ468الشافعي  المقو :  ،الناسابوضَّ ،الواحدَّ

 . 1994- ذ1415 ،لبنان الطبع : اوولى -باروت  ،ياض الكقب العصما 

الم ل : أبو العبا  شمس الداا أحمذد بذا م مذد  ،وفاات اوعاان وأنبا  أبنا  الزمان -259

 ،الم قذق: إحسذان عبذا  ،( ذ681با إبرا ام با أبي بكر ابا خصكان الربمكي اِضبصي  المقو : 

 .ربُ عصى مداض سنوات ،باروت -الناشر: ياض َايض 
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